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ارائه شده  یخطا یابی( بر روش جاCT) انیجر ی( و ترانسفورمرهاCVT) یولتاژ خازن گيریاندازه یترانسفورمرها رياله، تأثمق نیدر ا - چکيده

 یگذراها نيو همچن یمدل شده است که در آن پاسخ فرکانس اتيترانسفورمرها با جزئ نیمطالعه ا نیشده است. در ا قيخطوط بلند تحق یبرا

 033 ییابی خطا، خط انتقالبر الگوریتم جا گيریاندازه یترانسفورمرها ريانسفورمرها لحاظ شده است. برای ارزیابی تاثتر نیا سطبوجود آمده تو

 یهااستفاده شده است و شرایط مختلف خطا شامل مکان MATLAB/Simulinkافزار سازی با استفاده از نرمبرای شبيه یلوولتيک 033و  یلومتريک

بر روش  گيریاندازه یترانسفورمرها ريهای گوناگون، تاثسازیسازی شده است. نتایج بدست آمده از شبيهگوناگون آن شبيهانواع  بامختلف خطا 

 . دهدجایابی خطا را نشان می

 .یابی خطا(؛ جاCT) انیجر گيریاندازه(؛ ترانسفورمر CVT) یترانسفورمر ولتاژ خازن -كليد واژه

 

 مقدمه -1

از  یمهم   یمعم و  ك ا اج  ا    یري  گ اندازه یترانسفورمرها

 یس  يقدرت هستند، بر اساس رابطا الکترومغناط ستميحفاظت س

موضوع،  نیو با توجا با ا كنندیكار م ایو ثانو اياول چيپميس نيب

 .  آورندیانجام شده اعوجاج بوجود م یهاگيریاندازهدر 

ق درت، در   س تم يوق وع اتا ا  كوت اه در س    نيعمل، ح   در

( دچار اشباع ش ده و  CT) انیجر یترانسفورمرها طیاز شرا یبعض

از آنه ا نس بت ب ا     یموضوع باعث انحراف شکل موج خروج   نیا

 یهااعوجاج یمنف ري[. تاث1-5] شودیبا آنها م یشکل موج ورود

در مراج   موج ود    یحف اظت  یستمهايس یها بر روCTاز  یناش

 CTاز  یخروج   یگنالهايقرار گرفتا اس ت. اگ ر س     یمورد بررس

مواج ا   ريبا تاخ انیدچار اشباع شوند، عملکرد حفاظت اضافا جر

[ 7-8] ستانسیحفاظت د ینوع اعوجاج برا نی[ و ا6خواهد شد ]

امپدانس محاسبا شده با تن او    ريمس یكا منحن شودیباعث م

 ري[ ت اث 7و  9وارد و خارج شود. مراج   ]  یبا داخل حوزه حفاظت

 س تانس یحفاظ ت د  ی( را روCVT) یولتاژ خازن یترانسفورمرها

 یرات  ييتغ یك ا حت    دهدیحاصل نشان م جیاند. نتامطالعا نموده

باعث  تواندیبا رلا م یو ولتاژ ورود انیجر یگنالهايكوچک در س

 شود.  یحفاظت یها رلا حيعدم عملکرد صح

 نی  نس بت ب ا ا   یخط ا همانن د ادوات حف اظت    یه ا ا یجا

از  یادی  م  ا تع  داد زاعوج  اج حس  اس هس  تند. ا یاطالع  ات دارا

ش ده   ش نهاد يخطوط انتقا  پ یخطا كا برا یابیجا یهاتمیالگور

 تمیالگور یرا رو گيریاندازه یترانسفورمرها نیا ري[، تأث15-11]

ترانس فورمرها   نی  امعم و    ك ا، یننموده اند. در حال یخود بررس

معمو   یخطا یهاا یحفاظت و مکان یهاستميس نفکیج ء  

 خط هستند. انیاطالعات ولتاژ و جر گيریزهاندا یبرا

خط ا ك ا    یابیجا تمیبر الگور CTو  CVT ريمقالا تأث نیا در

 یبررس   ده،ی  [ ارائ ا گرد 15خطوط انتقا  بلند در مرج   ]  یبرا

ب ا   گي ری ان دازه  یه ا CTه ا و  CVمنظ ور،   نیا یشده است. برا

اختار قابل اشباع در س   یاند و ترانسفورماتورهامد  شده اتيج ئ

 یب را  نیاست. عالوه بر ا دهدر نظر گرفتا ش هایسازايآنها در شب

فرك انس   یها، خازنهاCTها و CVT یلحاظ نمودن پاسخ فركانس

 .است دهیآنها لحاظ گرد یدر مدلساز  يبا  ن

 یهاانحراف شکل موج یرو گيریاندازه یابزارها ريتأث -2

 انیولتاژ و جر

و  گي ری اندازه یم اب ارهابا اختاار دو مشخاا مه نجایدر ا

 خطوط انتقال بلند  یبرا یشنهاديپ یخطا یابیبر روش جا CVTو  CT ريتأث

 2ی، سارا مالزئ1زاده احسائیمهدی قاضی
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مورد بح ث ق رار گرفت ا     انیشکل موج ولتاژ و جر یآنها رو ريتأث

دو مشخا  ا مه  م عبارتن  د از پاس  خ گ   را و پاس  خ  نی  اس  ت. ا

 .داده شده است حيكا در اداما توض ،یفركانس

 پاسخ گذرا -2-1

 جریان ترانسفورمر گذرای پاسخ -2-1-1

 یگ  را گ  ار ب ر پاس خ     ريمهم و تأث یاشباع هستا، فاكتور

هس تا  بودن  یرخطيغ بدليل[ كا 4و 7است ] انیترانسفورمر جر

ش کل   تغيي ر در و ممکن اس ت باع ث    شودیم ایجاد یسيمغناط

ش کل  در اعوج اج   یزمان و گردد انیترانسفورمر جر یموج خروج

هس تا وارد   یس  يش ار مغناط  یك ا چگ ال   دایجاد می شوموجها 

مربوط ا   i-φخاا مش یاشباع هستا رو اياشباع شود. ناح ايناح

هس تا را   یفل و  یك ا چگ ال   یاصل ی. فاكتورهاگرددیمشخص م

 [:4عبارتند از ] دهدیقرار م ريتحت تأث

)از جمل ا مق دار    انی  ترانسفورمر جر یکی يف یپارامترها-1

 اشباع( یترانسفورماتور و منحن ینام

 ترانسفورمر اياول انیاندازه و شکل موج جر-2

 (ويراكت ای وي)اكت ایانودر ث 1اندازه و نوع بار-3

 CVT و VT گذرای پاسخ -2-1-2

فاكتورهای ساختاری ك ا بيش ترین ت أثير را روی گ  راهای     

CVT :دارند عبارتند از 

 CVTبار مربوط با -1

 FSC2مدار -2

با چند پدیده كا در شبکا اتف اق   CVTو  VTپاسخ گ رای 

 [:3افتد، بستگی دارد، ازجملا ]می

مينا  ترانسفورمر در اثر ایج اد  كاهش ناگهانی ولتاژ در تر-1

 خطا؛

اف ایش ناگهانی ولتاژ در فازهای سالم كا ح ين خطاه ای   -2

 

 

 

 
 

 
1 Burden 

2 Ferroresonance Suppression Circuit 

 فاز با زمين در شبکا اتفاق افتاده است. 

تواند نوسانات داخلی در س يم پ يچ   نکتا اینکا مورد او  می

VT    ه ای س مت   ایجاد كند، و اف ایش ناگهانی ولت اژ در ترمين ا

 د باعث اشباع هستا مغناطيسی شود.توانني  می VTاوليا 

 یپاسخ فرکانس -2-2

ش وند   یطراح   یطور توانندیم گيریاندازه یترانسفورمرها

پاس خ   ،یطیش را  نيچن   درك ار كنن د.    یخط   ايكا تنها در ناح

 شرح داده شود. لیباورت ذ تواندیم یفركانس

 انیجر یترانسفورمرها -2-2-1

 در رن  ج انی  ترانس  فورمر جر کی   یان  دازه پاس  خ فركانس  

 یرن ج ك ار   نیدر ا  يفاز ن ای[. زاو2ثابت است ] یعيوس یفركانس

 ای  ثانو چپ ي ميو خ ازن كنارگ  ر س     باش د یمقدار صفر م   یدارا

از آن ص رفنظر نم ود    ت وان یندارد و م   CTعملکرد  یرو یريتاث

[2.] 

 ولتاژ ترانسفورمرهای -2-2-2

، 2Cو  1C، یک تقسيم كننده خازنی ش امل  CVTدر ساختار 

ولتاژ با ترانسفورمر ولتاژ ب رای ك اهش ولت اژ خ ط     قبل از اعما  

پ يچ  ب ا س يم   CLرود. سپس این ولت اژ از طری س س ل     بکار می

شود و خروجی با ب ار وص ل   ( اعما  میVTترانسفورماتور ولتاژ )

كند و فركانس قط  همانند یک فيلتر عمل می VT[. 3گردد ]می

های مهم موثر ب ر پاس خ   ازنآن بستگی با پارامترهای آن دارد. خ

 [:3عبارتند از ] CVTو  VTفركانسی 

 VT (PC)مربوط با سيم پيچ اوليا  3خازن راه گ ر-1

 (PSC)خازن راه گ ر بين سيم پيچ اوليا و ثانویا -2

 (CCخازن عبوری دو سر سل  جبرانساز )-3

جای ابی   ب ر الگ وریتم   CVTو  CTدر اداما با بررسی ت أثير  

ارائا گردیده، ب ا   [15انتقا  بلند كا در مرج  ] خطا برای خطوط

 های مختل  پرداختا شده است.سازیكمک شبيا

 

 

 

 
 

 
3 Stray Capacitance 
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بر  گيریاندازههای CVTها و CTاثر  یابیارز  -0

 [10ارائه شده در ] یجایابی خطا الگوریتم

 مشخصات سيستم انتقال -3-1

بر الگوریتم ارائا ش ده   هاCVTو  هاCTبا منظور ارزیابی اثر 

 511كيل ومتر،   311با ط و    (1)ستم قدرت شکل [، سي15در ]

ك ا در آن خط ایی    هرت  در نظر گرفتا شده است 61كيلوولت و 

. اس ت  اتف اق افت اده   Sكيل ومتر از ب اس    xبا فاص لا  ، Fدر نقطا 

برای ثبت نمونا ه ای ولت اژ و جری ان     RU1كننده واحدهای ثبت

 ه ا در دو ط رف خ ط، و   CVTو  ه ا CTش ده توس ط   گيریاندازه

رود. آوری آن برای جایا  خط ا بک ار م ی   جهت جم  DC2بخش 

دو طرف خط انتق ا  ب ا   های مد  گسترده و شبکابا خط انتقا  

ان د.  كيلوول ت م د  ش ده    511صورت مع اد  ت ونن و ب ا ولت اژ     

ده ورآ ض ميما خط انتق ا  در  اصلی سيستم قدرت و  یپارامترها

اف    ار سيس   تم ق   درت م   ورد نظ   ر ب   ا ن   رم . اس   تش   ده 

MATLAB/Simulink ها الگوریتم یسازسازی و برای پيادهشبيا

 استفاده شده است. MATLABاف ار از نرم

 الگ وریتم  نی  ، ب ر ا CVTو  CT ريت اث  یدر اداما، ب ا بررس   

 پرداختا شده است.

 
در  اخطداد ، رخكيلوولت 511كيلومتر،  311سيستم قدرت با طو  : (1)شکل 

 : مدارشکنS (CB.)از باس  x، با فاصلا Fنقطا 

 

 

 

 

 
 

 
1 Recorder Unit 
2 Data Concentrator 

 CVTو  CTبررسی تاثير  -3-2

 استفاده مورد گيریاندازه ترانسفورمرهای مدل -0-2-1

 هاسازیشبيه در

را  ییپارامتره ا  ه ا، یس از ايشده در شب یريبکارگ یهامد 

بگ ارد.  شیرا با نما گيریاندازه اب ارهایدربر دارد كا مشخاات 

در  هایسازايبکار رفتا در شب یهامنظور مشخاات و مد  نیبد

 اداما آورده شده است.

  مدل ترانسفورمر جریان

، م د  و پارامتره ای   CTلحاظ نمودن پاسخ فركانس ی   برای

[ ارائا ش ده، در نظ ر گرفت ا ش ده     5آن با صورتی كا در مرج  ]

 iφ-است. از طرفی برای لحاظ نمودن اثر پاس خ گ  را، مشخا ا    

نقط ا زان وی    ك ا آن باورت قابل اشباع لحاظ گردی ده، بط وری  

روی ای ن مشخا ا    .p.u 10در فل وی   i-φمشخاا مغناطيس ی  

 قرار دارد.

 خازنی ترانسفورمر ولتاژ مدل

ترانسفورماتور ولت اژ بک ار رفت ا در     iφ- مغناطيسیمشخاا 

كا در زیر بخ ش قب ل بي ان     CTهمانند مشخاا  CVTساختار 

در  CVTباشد. برای در نظر گ رفتن پاس خ فركانس ی    میگردید، 

، خ ازن راه گ  ر مرب وط ب ا     FSCها، سل  جبرانساز، سازیشبيا

سيم پيچ اوليا و خازن راه گ ر مربوط با سل  جبرانساز )رج وع  

سازی شبيا CVT[( لحاظ گردیده است. مد  و پارامترهای 3با ]

 [ داده شده است.5شده ني  در مرج  ]

 

 اثر نمودن لحاظ با سازیشبيه از حاصل نتایج -0-2-2

CTو ها  CVTها 

پيش نهادی   ها ب ر الگ وریتم  CVTها و CTبرای ارزیابی تأثير 

های ولتاژ و جریان از دو ط رف خ ط   گيریاندازه[، 15در مرج  ]

ه ا و  CTتوسط این اب اره ا انج ام ش ده و اطالع ات خروج ی از      

CVT     ه ا و ثب ت ش ده توس طRU   رت ( ك ا با  و (1)ه ا )ش کل

 ، ب  ا عن  وان ورودی ب  ا الگ  وریتم آوری ش  دهناهم م  ان جم   

محاس با دق ت    ی. ب را داده شده است [15شنهادی در مرج  ]پي

از طو  خ ط   یبراساس درصد یابیمکان  یروش ارائا شده، خطا

 : شود یم  یتعربا صورت زیر 
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 =درصد خطا

مکان محاسبا شده( -طو  خط/)مکان واقعی خطا   
(1) 

در صفحا بع د آورده ش ده( برخ ی از نت ایج     )كا  (1)جدو  

ه  ای حاص  ل از حاص  ل از اج  رای ای  ن روش ب  ا اس  تفاده از داده

ه ای  ها را برای تمامی انواع مختل  خط ا ك ا در ج ا   سازیشبيا

دهد. در این های گوناگون رخ داده، نشان میمتفاوت و با مقاومت

درج ا   18حالت، زاویا هم مانی بين اطالعات ابتدا و انتهای خط 

با نتایج گ  ارش ش ده    (1)لحاظ شده است. مقایسا نتایج جدو  

[ نشان دهنده ای ن موض وع اس ت ك ا اس تفاده از      15در مرج  ]

CT ها وCVT باعث اف ایش خطاهای جای ابی   گيریاندازهها برای

شود و حتی در مواردی عدم پاس خ مناس     روش پيشنهادی می

هده نم ود و ای ن م وارد    مشا (1) این روش را می توان در جدو 

 81و  31ف از ب ا زم ين در فاص لا     زمانی اس ت ك ا خط ای س ا    

و  Ω1كيلومتری از ابتدای خط و با ترتي   ب ا مقاوم ت خط ای     

Ω111 دهد. ح داكرر ق درمطلس خط ای جای ابی ني   در      رخ می

دهد كا خطای باشد و زمانی روی میمی %2/4برابر با  (1)جدو  

 221در فاص  لا  Ω111ف  از ب  ا زم  ين ب  ا مقاوم  ت خط  ای س  ا

 كيلومتری از ابتدای خط رخ داده باشد.  

اج  رای  یس  ازی ب  ا ازانت  ایج حاص  ل از ش  بيا (2)ج  دو  

ه  ا ب  رای CVTه  ا و CT[ ب  ا بک  ارگيری 15مرج    ] الگ  وریتم

 متف اوت زوایای وقوع خطای  ختل  بامی هابرای خطا گيریاندازه

اه م   11با مقاومت خطای  و گوناگوندر فواصل (، 0○45 ,○90 ,○)

ات ابت دا و  در این حالت، زاویا هم م انی اطالع    د.دهمیرا نشان 

شده است. هم انطور ك ا در ج دو      درجا لحاظ 24انتهای خط 

باشد كا می %18/2مشاهده می شود، حداكرر قدرمطلس خطا  (2)

فاز با زمين در فاصلا خطای سا اجرای روش جایابی خطا برای با

 افتد.اتفاق می Sكيلومتری از باس  161
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 هاCVTها و CTهای گوناگون با درنظرگرفتن اثر تل  خطا در مکان: نتایج حاصل برای تمامی انواع مخ1جدو  

 نوع خطا
واقعی مکان 

 خطا

=1Ω fR =10Ω fR =100Ω fR 

محاسبا  مکان

 شده

ی ابجای یخطا

 )درصد(

محاسبا  مکان

 شده

ی ابجای یخطا

 )درصد(

محاسبا  مکان

 شده

ی ابجای یخطا

 )درصد(

A-G 

30 30.16 0.0533 30.16 0.0533 30.16 0.0533 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 129.28 -0.240 129.28 -0.240 129.28 -0.240 

180 179.05 -0.3167 180.52 0.1733 179.05 -0.3167 

220 220 0 220 0 220 0 

280 279.85 -0.05 279.85 -0.05 279.85 -0.05 

B-G 

30 30.16 0.0533 30.16 0.0533 30.16 0.0533 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 129.28 -0.240 129.28 -0.240 129.28 -0.240 

180 179.05 -0.3167 180.52 0.1733 180.52 0.1733 

220 220 0 220 0 220 0 

280 279.85 -0.05 279.85 -0.05 279.85 -0.05 

C-G 

30 30.16 0.0533 30.16 0.0533 30.16 0.0533 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 130.96 0.32 129.28 -0.240 

180 180.52 0.1733 180.52 0.1733 180.52 0.1733 

220 220 0 220 0 220 0 

280 279.85 -0.05 279.85 -0.05 279.85 -0.05 

A-B-C-G 

30 fail fail 26.38 -1.2067 41.5 3.8333 

80 79.93 -0.0233 78.04 -0.6533 fail fail 

130 130.96 0.32 129.28 -0.240 136 2 

180 180.52 0.1733 184.93 1.6433 192.28 4.0933 

220 222.1 0.7 222.1 0.7 232.6 4.2 

280 289.3 3.1 284.05 1.35 286.15 2.05 

A-B 

30 27.64 -0.7867 27.64 -0.7867 28.9 -0.3667 

80 83.71 1.2367 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 129.28 -0.240 129.28 -0.240 

180 179.05 -0.3167 180.52 0.1733 179.05 -0.3167 

220 215.8 -1.4 220 0 220 0 

280 281.95 0.65 280.9 0.3 279.85 -0.05 

A-C 

30 27.64 -0.7867 28.9 -0.3667 30.16 0.0533 

80 83.71 1.2367 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 129.28 -0.240 129.7 -0.1 

180 181.36 0.4533 181.36 0.4533 180.1 0.0333 

220 219.79 -0.07 221.68 0.56 219.79 -0.07 

280 282.16 0.72 280.48 0.16 280.48 0.16 

B-C 

30 28.9 -0.3667 30.16 0.0533 28.9 -0.3667 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 130.96 0.32 129.28 -0.240 

180 180.52 0.1733 180.52 0.1733 179.05 -0.3167 

220 220 0 220 0 220 0 

280 281.95 0.65 279.85 -0.05 279.85 -0.05 

A-B-G 

 

30 27.64 -0.7867 30.16 0.0533 30.16 0.0533 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 129.28 -0.240 129.28 -0.240 

180 180.52 0.1733 180.52 0.1733 180.52 0.1733 

220 220 0 220 0 220 0 

280 280.9 0.3 279.85 -0.05 279.85 -0.05 

A-C-G 

30 28.9 -0.3667 30.16 0.0533 30.16 0.0533 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 129.28 -0.240 129.28 -0.240 

180 179.05 -0.3167 180.52 0.1733 180.52 0.1733 

220 220 0 220 0 220 0 

280 280.9 0.3 279.85 -0.05 279.85 -0.05 

B-C-G 

30 17.56 -4.1467 30.16 0.0533 30.16 0.0533 

80 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 79.93 -0.0233 

130 130.96 0.32 129.28 -0.240 129.28 -0.240 

180 179.05 -0.3167 180.52 0.1733 179.05 -0.3167 

220 220 0 220 0 220 0 

280 289.3 3.1 279.85 -0.05 279.85 -0.05 
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 گيرینتيجه -4

جایابی خط ا   ها بر الگوریتمCVTها و CTدر این مقالا تأثير 

[ ارائ ا ش ده، م ورد    15برای خطوط انتقا  بلند ك ا در مرج   ]  

ه ا  CVTها و CTن كار مطالعا و بررسی قرار گرفتا است. برای ای

ها مد  شده است. با ط وری ك ا ت أثير    سازیج ئيات در شبيا با

پاسخ فركانسی و گ راهای بوجود آمده توسط آنها لحاظ گردی ده  

اف  ار  های گوناگون ب ا ش رایط مختل   در ن رم    سازیاست. شبيا

MATLAB/Simulink دهد كا نشان میCT ها وCVT   ها عموم ا

جایابی ش ده و در م واردی ني   ب ا ع دم      باعث اف ایش خطاهای 

 شود.پاسخ قابل قبو  در نتایج منجر می

 میضما -0

 پارامترهای سيستم قدرت:

 كيلو ولت 511ولتاژ نامی سيستم: 

 هرت  61فركانس نامی سيستم: 

 درجا 21: خط دو طرفتونن زاویا فاز بين مناب  ولتاژ 

 پارامترهای خط انتقال:

 توالی صفر:

=8.5 0=3.4505998 (mH/km), C0, L=0.275 (Ω/km)0R

(nF/km) 

 توالی مربت و منفی:

=13 1=1.002768 (mH/km), C1=0.0275 (Ω/km), L1R

(nF/km) 
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خطوط بلند با  یخطا برا یابیمکان " قاضی زاده احسائی،مهدی  [15]

و  ستي، ب"اطالعات آسنکرون دو طرف خط در حوزه زمان یريبکارگ

 .2112برق،  یللالمنيكنفرانس ب نيهفتم

 مختل  خطای شروع یایزوا با خطا یابیجا :2جدو  

 نوع خطا

واقعی مکان 

 خطا

 )كيلومتر(

شروع  ویازا

 خطا
○0 

شروع  ایزاو

 خطا
○45 

شروع  ایزاو

 خطا
○90 

 (با درصد) یابیمکان  یخطا

A-G 

40 0.08 0.08 0.08 

90 -0.2067 -0.2067 -0.2067 

160 -0.16 -0.16 -0.16 

270 0.0633 0.0633 0.0633 

A-B-C-G 

40 0.5 0.5 0.5 

90 -0.2067 -0.2067 -0.2067 

160 2.08 2.08 2.08 

270 1.5333 1.0433 2.0233 

A-B-G 

40 0.08 0.08 0.08 

90 -0.2067 -0.2067 -0.2067 

160 -0.16 -0.16 -0.16 

270 0.0633 0.0633 0.0633 

A-B 

40 0.08 -0.34 -0.34 

90 -0.2067 -0.2067 -0.2067 

160 0.4 -0.16 -0.16 

270 0.0633 0.5533 0.5533 
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