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جبران اشباع ترانسفورماتورهای جریان با روش محاسبه 
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یکی از مشکالت عمده در حفاظت سیستم قدرت، - یدهچک

یان میباشد . عدم تشخیص و جبران  اشباع ترانسفورماتور های جر

برای  در این مقاله روشی مبتنی بر محاسبه اندوکتانس متغیر با زمان

یان شاخه مغناطیسی برای جبران  تشخیص و همچنین محاسبه جر

یان ارائه گردیده است یتم با . اشباع ترانسفورماتور جر در این الگور

 ، هسته مغناطیسی ترانسفورماتورJiles Athertonاستفاده از روش 
یابی قرار می گیرد و یان در هر لحظه مورد ارز مقدار اندوکتانس  جر

یان شاخه مغناطیسی متغیر با زمان محاسبه  هسته و مقدار جر

یتمی برای . می گردد سپس با کمک اندوکتانس نقطه زانو الگور

یان پیشنهاد  تشخیص پدیده اشباع در هسته ترانسفورماتور جر

یان شاخه مغناطیسی محاسبه . می شود همچنین با استفاده از جر

یان ثانویه پرداخته می شود عالوه بر این . شده به جبران اعوجاج جر

برای اطمینان از عملکرد روش پیشنهادی انواع خطا ها، شار پسماند، 

 در نرم افزار  DCزاویه شروع خطا، بارهای مختلف، افت مولفه

PSCAD-EMTDC  مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این طرح

با داده های تست مقایسه شده است و در تمامی موارد  پیشنهادی

حاکی از دقت و سرعت و قابلیت اطمینان باال و همچنین خطای 

 .بسیار کمتر می باشد

اندوکتانس لحظه ای، تشخیص و جبران اشباع –یدیکلمات کل
یان مغناطیسی یان، جر  .ترانسفورماتور جر

  مقدمه -۱

حفاظت در شبکه های قدرت یکی از مهمترین چالش ها در زمینه 

ترانسفورماتور جریان یک تجهیز . سیستم های قدرت بشمار می آید

حفاظتی است، که وظیفه تبدیل جریان زیاد به جریان قابل اعمال به دیگر 

مواردی همچون دامنه جریان خطا ، شار . تجهیزات را بر عهده دارد

 باعث به اشباع رفتن هسته ترانسفورماتور جریان DCو افت مولفه  پسماند

 به اشباع می رود جریان ثانویه آن اعوجاجی  CTمی شود زمانی که

.  های حفاظتی متصل می باشند CTرله های حفاظتی به ثانویه. می شود

بنابراین در . رله های جریان زیاد بر اساس مقدار موثر جریان عمل می کنند

 که اشباع شده است کمتر  CTهنگام بروز خطا مقدار موثر جریان در

این مسأله باعث .  می باشد که در حالت کار عادی خود است CTاز

عملکرد نادرست رله های حفاظتی و یا تاخیر در عملکرد رله ها و همچنین 

 .   باعث عدم هماهنگی بین رله ها می شود

 تاکنون روش های متفاوتی برای تشخیص و جبران اشباع 

نویسندگان با استفاده  ]1[در مقاله . ترانسفورماتور جریان ارائه شده است

از روش مشتق دوم قادر به تشخیص اشباع های کم می باشند ولی این 

روش به نویز بسیار حساس بوده و از سرعت عملکرد خوبی برخوردار 

با استفاده از روش عبور از صفر توانستند اشباع را  ]2[در مقاله . نیست

تشخیص دهند، این روش در مواردی همچون نویز، اشباع کم، تغییر 

با استفاده از  ]3[ دچار اختالل می شود در مقاله DCفرکانس و افت مولفه 

؛ این روش قادر به تشخیص داده شدروش توابع تفاضلی طول دوره اشباع 

با  ]4[نویسندگان در مقاله . تشخیص اشباعهای خیلی عمیق نمیباشد

. استفاده از فازور جریان توانستند شروع اشباع را با تاخیر تشخیص دهند

با استفاده از روش امپدانس مجازی قادر به تشخیص دوره  ]5[در مقاله 

 کامال خطی در نظر گرفته B-Hاشباع می باشند ولی در این روش منحنی 

شده است و همچنین این روش برای اشباعهای کم عملکرد مطلوبی 

مدل ترانسفورماتور جریان بر اساس مدل هیسترزیس  ]7-6[در . ندارد

Jiles Atherton  در نرم افزار EMTP/ATP در . شبیه سازی شده است

با استفاده از ترکیب روش تبدیل موجک و روش  ]8[روش دیجیتالی

رگرسیون توانستند با توجه به بخشهای غیراشباع استخراج شده طول دوره 

اشباع را تشخیص و جبران نمایند، ولی چون از تبدیل موجک استفاده 

در روش جبران شبکه . کرده اند نمی تواند هر نوع اشباعی را جبران کند

از یک تابع معکوس برای جبران جریان  ]ANN] (9(عصبی مصنوعی

به هر حال در این روش از سه .  اشباع شده استفاده شده بودCTثانویه 

فقط مولفه  )، ثابت زمانی و شار پسماندDCمولفه(فاکتور اصلی اشباع

DCابتدا شار  ]11-10[در روش جبران دیجیتالی.  در نظر گرفته شده است

پسماند محاسبه شده بود سپس با داشتن منحنی هیسترزیس جریان 

این روش تنها برای اشباع های کم قابل قبول بود . تحریک محاسبه می شد

در مقاله . و متکی به آن بود که فرض کنیم هسته شار پسماند اولیه ندارد
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از یک مدل غیرخطی جزئی برای نشان دادن مشخصات اشباع غیر ]12[

همچنین با استفاده از رگرسیون، بخش های . خطی استفاده شده است

اما در این روش . اشباع از بخش های غیر اشباع تشخیص داده می شود

جریان شاخه مغناطیسی بر اساس معادله تقریبی با شار تخمین زده 

همچنین بیشتر . می شود، بعالوه این روش به منحنی مغناطیسی نیاز دارد

پارامترها از قبیل شار پسماند اولیه باید با روش رگرسیون تخمین زده شود 

که به علت تخمین های زیاد سرعت و دقت عملکرد این الگوریتم  کاهش 

 .پیدا می کند

، تمام Jiles Athertonدر این مقاله، با استفاده از مدل هیسترزیس 

پارامتر های هسته به صورت کامال دقیق برآورد شده است، سپس مقدار 

. و جریان شاخه مغناطیسی محاسبه شده است ]13[اندوکتانس لحظه ای 

 با دقت CTبا استفاده از اندوکتانس لحظه ای، شروع و پایان اشباع هسته 

بسیار باالیی تشخیص داده می شود همچنین با استفاده از جریان شاخه 

همچنین این . مغناطیسی به جبران اعوجاج ناشی از اشباع پرداخته می شود

روش قادر به تشخیص اشباع های خیلی عمیق و اشباع های جزئی 

 . می باشد

 مساله تشریح -۲

این . خطا در شبکه های قدرت، منجر به افزایش دامنه جریان می شود

 از CTجریان هسته - افزایش دامنه جریان، باعث خارج شدن منحنی شار

ناحیه خطی و در نتیجه  باعث به اشباع رفتن هسته و اعوجاجی شدن 

 .جریان ثانویه  می شود

 تاثیر اشباع بر عملکرد رله ها -۲-۱

 ایده  آل را به همراه جریان ثانویه CTالف جریان ثانویه یک .1شکل

همان طور که مشخص است، جریان خطا .  واقعی نشان می دهدCTیک 

 شده و در نتیجه جریان ثانویه اعوجاجی CTباعث به اشباع رفتن هسته 

 ایده آل به CTب مقدار موثر جریان ثانویه .1همچنین در شکل. شود می

 واقعی در هنگام خظا نشان داده CTهمراه مقدار موثر جریان ثانویه یک 

 واقعی که CTب مقدار موثر جریان در یک .1مطابق با شکل. شده است

هسته آن دچار اشباع و جریان ثانویه آن اعوجاجی شده است دارای یک 

بعضی از تجهیزات حفاظتی . تاخیر و همچنین افت دامنه می باشد

 عمل CTهمچون رله های جریان زیاد بر اساس مقدار موثر جریان ثانویه 

می کنند که این تاخیر وافت دامنه باعث عملکرد نامناسب و تاخیر در 

 .عملکرد تجهیزات حفاظتی می شود

 روابط تحلیلی حاکم بر مساله -۲-۲

 Jiles Athertonابتدا با استفاده از روابط ریاضی مدل هیسترزیس 

، سپس با استفاده از روابط ریاضی ]6[مقدار مغناطیس محاسبه می شود

حاکم بر ترانسفورماتور جریان مقدار اندوکتانس لحظه ای و جریان شاخه 

 مدار 2شکل. مغناطیسی هسته ترانسفورماتور جریان محاسبه شده است

 می باشد که برای نشان دادن روابط غیر خطی حاکم بر CTمعادل یک 

 . استفاده شده استJiles Athertonهسته آن از مدل 

  

 
یان: 1شکل یان ثانویه ترانسفورماتور جر  شکل موج جر

 
یان:2شکل  مدار معادل ترانسفورماتور جر

 M، رابطه مشتق Jiles Atherton روابط مدل  بطور کلی براساس

 :داده شده است )1( مطابق رابطه Hنسبت به 

)۱ (                    

ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور جریان را مطابق قانون فارادی می توان به 

 :ترتیب زیر نوشت

)2 ( 

dMهمچنین.  نسبت تبدیل استN و CT سطح مقطع هسته Aکه 
dt

 

 .بیان کرد )3(را می توان با رابطه 

)3 ( 

ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور  )2(در رابطه  )3(رابطه ی  با جایگذاری

 :بدست می آید )4(جریان، مطابق رابطه 

)4 ( 

 L با طول متوسط CTهمچنین مطابق با قانون مداری آمپر برای یک 

 :می توان رابطه زیر را نوشت
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)5 ( 

 :رابطه زیر بدست خواهد آمد )4(در رابطه )5( با جایگذاری رابطه ی

)6(

نیز قابل  )7(از طرفی ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور جریان از رابطه 

 :محاسبه است

)7 (  

به این نتیجه می توان دست یافت که  )7(و  )6(با مقایسه روابط 

 ]:13[ برابر است با CTاندوکتانس متغیر با زمان هسته 

)8 ( 

 ].13[نشان داد )9(همچنین مقدار اندوکتانس را می توان با رابطه 

)9 ( 

 .بدست می آید )10( با معادله CT، ولتاژ ثانویه 2با توجه به شکل

)10 (  

مقدار جریان شاخه مغناطیسی  )6(در رابطه  )10(با جایگذاری رابطه 

 .به دست می آید )11(مطابق با رابطه 

)11 ( 

 اشباع جبران و تشخیص الگوریتم تشریح -۳

ابتدا با استفاده از اندوکتانس ناحیه اشباع تشخیص داده می شود سپس 

 .با توجه به جریان شاخه مغناطیسی به جبران اشباع پرداخته می شود

 الگوریتم تشخیص اشباع -۳-۱

خط .  نشان داده شده استCT منحنی هیسترزیس یک 3در شکل 

.  همان شیب خط مماس بر منحنی می باشد3قرمز رنگ موجود در شکل

، شیب خط مماس بر منحنی هیسترزیس 3و شکل )9(با توجه به معادله 

 وارد ناحیه اشباع CTزمانی که هسته . همان اندوکتانس لحظه ای می باشد

می شود شیب خط مماس در این ناحیه به صفر  نزدیک می شود که در واقع 

این الگوریتم با استفاده از .اندوکتانس لحظه ای به صفر نزدیک می شود

 اندوکتانس لحظه ای هسته  Jiles Atherton  و روشCTجریان ثانویه 

ترانسفورماتور جریان را محاسبه می کند، سپس اندوکتانس را با یک مقدار 

چنانچه مقدار اندوکتانس از مقدار آستانه کمتر . آستانه مقایسه می کند

برای محاسبه مقدار اندوکتانس آستانه، . باشد اشباع تشخیص داده می شود

می بایستی اندوکتانس لحظه ای را به ازای جریان نقطه زانو محاسبه 

 ].13)) [12(معادله(کرد

) 12 (  

 

یس: 3شکل  منحنی هیسترز

الگوریتم جبران اشباع ترانسفورماتور جریان-۳-۲

 متشکل از جریان  CT، جریان ثانویه )13( و رابطه2با توجه به شکل

 وارد ناحیه CTزمانی که هسته . بردن و جریان شاخه مغناطیسی می باشد

افزایش  )3با توجه به شکل (اشباع می شود، دامنه جریان شاخه مغناطیسی

، به همان اندازه دامنه جریان بردن 2iپیدا می کند و با ثابت بودن جریان 

می بایست کاهش  یابد بنابراین برای جبران اشباع کافیست، تغییرات 

تغییرات جریان در . جریان شاخه مغناطیسی به جریان بردن اضافه شود

 .نشان داده شده است )14(رابطه

) 13 ( 

)14 ( 

تغییرات جریان نشان دهنده مقدار جریان اشباع شده در شاخه 

اگر این تغییرات جریان شاخه مغناطیسی به جریان . مغناطیسی می باشد

بنابراین مطابق با رابطه  .بردن اضافه شود اعوجاج بر طرف خواهد شد

در الگوریتم جبران اشباع، کافیست جریان شاخه مغناطیسی  )15(

محاسبه شود و سپس اختالف جریان شاخه مغناطیسی نسبت به جریان 

 . نقطه زانو به شاخه بردن اضافه شود

)15 ( 

فلوچارت .  فلوچارت روش پیشنهادی ارائه شده می باشد4 شکل 

همچنین در .  آورده شده است]8[ در مرجع Jiles Athertonبخش 

بخش تشخیص ناحیه اشباع، بعد از محاسبه مقدار اندوکتانس لحظه  ای، 

اگر . مقایسه می شود )اندوکتانس  به ازای نقطه زانو (آن با یک مقدار آستانه

مقدار اندوکتانس لحظه ای کمتر از مقدار آستانه باشد اشباع تشخیص داده 

همچنین . می شود در غیر این صورت به عملکرد عادی خود ادامه می دهد

در بخش جبران اشباع با توجه به مقادیر ورودی در هر لحظه مقدار جریان 

در نهایت در صورت تشخیص اشباع . شاخه مغناطیسی محاسبه می شود

  .جمع می شود )بردن(هر لحظه تغییرات شاخه مغناطیسی با جریان ثانویه 
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 فلوچارت روش پیشنهادی: 4شکل

 نتایج ارائه و نمونه شبکه برای روش  سازی پیاده -۴

این .]12[ ارائه شده است4یک مدل سیستم قدرت مطابق با شکل 

 اما با 240KV که دارای ولتاژ خط S2و S1 مدل از دو منبع ولتاژ یکسان 

و S1امپدانس معادل   ZS2 و  ZS1.زاویه فازهای مختلف تشکیل شده است

S2300طول خط انتقال .  می باشد kmهمچنین برای اطمینان .  می باشد

از درستی عملکرد این الگوریتم مقادیر مختلفی از شار پسماند، انواع 

، و DC بردن، افت مولفه CTخطا ها، زاویه شروع خطا، انواع بار ثانویه 

 . در نظر گرفته شده است1جریان خطا؛ مطابق با جدول 

 

 مدل نمونه سیستم قدرت: 5شکل

 اطالعات نمونه های  آزمایش شده :۱ جدول
مقاومت  بار ثانویه

 خطا

زاویه  محل خطا

شروع 

 خطا

شار 

 پسماند
ضریب 

X/R 

 

25 Ω 0.1 Ω 80 km 0o 0%  1نمونه 30 

25 Ω 0.1Ω 100 km 45o 80%  2نمونه 40 

30 Ω 

0.5 pf 

2Ω 80 km 180o 0%  3نمونه 20 

1.5  Ω 0.1Ω 10 km 45o 80%  4نمونه 60 

50    Ω 0.1Ω 30 km 90o 0%  5نمونه 20 

 

 بررسی اشباع نرمال: 1نمونه -۴-۱

 نتیجه حاصل از شبیه سازی بررسی اشباع نرمال با روش 6شکل

الف به ترتیب شامل، جریان اولیه، جریان ثانویه .6شکل. پیشنهادی است

ب مقدار اندوکتانس لحظه ای .6در شکل. و جریان جبران شده می باشد

تشخیص داده شده  )منحنی قرمز رنگ( و طول ناحیه اشباعCTهسته 

ج نشان دهنده مقدار .6شکل . توسط این الگوریتم نشان داده شده است

تغییرات جریان مغناطیسی لحظه ای محاسبه شده توسط روش پیشنهادی 

این تغییرات جریان مغناطیسی در طول ناحیه اشباع با جریان . می باشد

با توجه . ثانویه جمع می شود تا اعوجاج ناشی از اشباع هسته را از بین ببرد

الف جریان ثانویه جبران شده با دقت بسیار باالیی با جریان .6به شکل

مقدار خطا این نمونه از آزمایش در . ثانویه ایده آل مطابقت دارد

می باشد در حالی که با استفاده از روش پیشنهادی % 1.36، ]12[مرجع

تنها در شروع و پایان دوره اشباع خطا وجود دارد و مقدار آن هم بسیار 

 . می باشد% 0.07ناچیز در حدود 

 

 

 1نتایج حاصل از نمونه: 6شکل

 طرح شارپسماند سنگین:  2نمونه -۴-۲

 در نیم سیکل CTشار پسماند سنگین تاثیر زیادی در به اشباع رفتن 

سازی روش پیشنهادی در  نتایج حاصل از شبیه 7 شکل.اول خطا دارد

، جریان ثانویه الف بترتیب شامل جریان اولیه.7شکل. نمونه دوم می باشد

همانطور که . و جریان جبران شده توسط روش پیشنهادی می باشد
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مشخص است در این نمونه به علت شار پسماند اولیه در نیم سیکل اول 

.  دچار اشباع عمیق می شود و جریان ثانویه اعوجاجی می شودCTهسته 

ب مقدار اندوکتانس لحظه ای و ناحیه اشباع، نشان داده شده .7در شکل

می باشد در % 1.98، ]12[ در مرجع2است ماکزیمم مقدار خطا نمونه

می باشد که حاکی از دقت بسیار % 0.78حالی که با روش پیشنهادی 

 .باالی این الگوریتم در تشخیص و جبران جریان ثانویه می باشد

 
 2نتایج حاصل از نمونه : 7شکل

 0.5pf با ضریب قدرتCTبار: 3نمونه -۴-۳

 متشکل از امپدانس سمت ثانویه مدار معادل آن و امپدانس CTبار 

 CTرله متصل به آن و حتی امپدانس سیم های رابط بین رله و 

 نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی در نمونه 8شکل.می باشد

 هرچه مقدار امپدانس بار ثانویه بیشتر 8با توجه به شکل. سوم می باشد

باشد اشباع عمیق تر خواهد بود همچنین هرچه ضریب قدرت بیشتر باشد 

. تغییرات شکل موج در هنگام اشباع نرم و صاف تر خواهد بود

الف بترتیب جریان اولیه، جریان ثانویه و جریان جبران شده .8درشکل

با توجه به اینکه اشباع در نیم . توسط این الگوریتم نشان داده شده است

سیکل منفی رخ داده است از این رو مقدار جریان مغناطیسی در 

، ]12[مقدار خطا در مرجع.ج دارای پالریته منفی می باشد.8شکل

می باشد در حالی که مقدار خطا با استفاده از روش پیشنهادی در % 0.43

 . می باشد% 0.071این مقاله کمتر از 

 

 3نتایج حاصل از نمونه : 8شکل

 CTطرح شار پسماند زیاد و بردن کم : 4نمونه -۴-۴

در شرایط شار پسماند سنگین با بار ثانویه کم، که اغلب در حفاظت 

رله های دیجیتال اتفاق می افتد؛ شکل موج جریان ثانویه بسیار به شکل 

 نتایج حاصل از شبیه سازی نمونه 9شکل. موج سینوسی نزدیک می باشد

مقدار خطا در این حالت در . چهارم با روش پیشنهادی می باشد

می باشد در حالی که مقدار خطا در همین طرح با % 3.92، ]12[مرجع

بنابراین با وجود . می باشد% 0.87استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله 

شار پسماند سنگین و بار ثانویه کم روش پیشنهادی در این مقاله توانسته 

در این نمونه به علت افزایش . است ناحیه اشباع را بدرستی تشخیص دهد

جهش های بسیار  )ب.9در شکل(طول ناحیه اشباع، مقدار اندوکتانس

 .کمی دارد

 ACطرح اشباع : 5نمونه -۴-۵

 و یا جریان خطا متقارن ایجاد CT از طریق بار زیاد ACاشباع 

در . می شود، که هر دو نیم سیکل مثبت و منفی وارد ناحیه اشباع می شوند

 با استفاده از روش پیشنهادی 5 نتایج حاصل از شبیه سازی نمونه10شکل

مقدار خطای جریان ثانویه جبران شده در . نشان داده شده است

می باشد، در حالی که مقدار خطای روش پیشنهاد % 0.2، ]12[مرجع

است که آن حاکی از دقت و % 0.057شده در این نمونه از آزمایش 

 .سرعت باالی این روش می باشد
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 4نتایج حاصل از نمونه : 9شکل

 
 5نتایج حاصل از شبیه سازی نمونه: 10شکل

 ینتیجه گیر -۵

در بعضی از موارد دامنه جریان خطا باعث به اشباع رفتن هسته 

CTروش ارائه شده در این مقاله بر پایه محاسبات . های حفاظتی می شود

در این روش با استفاده از مدل هیسترزیس . مدل هیسترزیس می باشد

Jiles Atherton مقدار پارامتر های لحظه ای همچون اندوکتانس لحظه ای 

و جریان مغناطیسی هسته ترانسفورماتور جریان از طریق جریان ثانویه 

CTسپس با مقایسه اندوکتانس لحظه ای با اندوکتانس . ، محاسبه می شود

عملکرد الگوریتم جبران . نقطه زانو طول دوره اشباع تشخیص داده می شود

اشباع به این نحو است که در هر لحظه تغییرات جریان مغناطیسی نسبت 

همچنین برای اطمینان از . به نقطه زانو را با جریان بردن جمع می کند

در  ]12[درستی عملکرد الگوریتم ارائه شده، شبکه قدرتی مطابق با مرجع

این شبکه برای خطاهای . نظر گرفته شده و با آن مقایسه شده است

مختلفی مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج مقایسه این روش با 

، حاکی از دقت و سرعت بسیار باال و همچنین قابلیت ]12[مرجع

 .اطمینان باالی این روش می باشد
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