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بدین وسیله از زحمات استاد راهنما جناب آقای دکتر کاظم مظلومی که با صبر و شکیبایی در به ثمر 

رسیدن این پروژه راهنمایی های بسیار ارزنده ای نمودند، همچنین جناب آقای دکتر امیر باقری که 

 همواره پشتیبان اینجانب بوده اند قدردانی می نمایم. و در ادامه این پایان نامه را تقدیم میکنم به:

 پدر و مادر بزرگوارم

 آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت.

 آنان که وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان برایم همه مهر

 ویشان سفید گشت تا رویم سپید بماندتوانشان رفت تا به توانایی برسم و م

 وغ نگاهشان، گرمی کالمشان و روشنی رویشان سرمایه های جاودانه زندگیم استرآنان که ف

در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین می نهم و با قلبی مملو از عشق و محبت و خضوع بر 

 دستهایشان بوسه میزنم

 بادسرو وجودشان همیشه سر سبز و استوار 
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  چکیده

 اینمقالهابتدا ،اثراشباعآنبررویحفاظتباسباروسپسبهمعرفیمعرفیترانسفورماتورهایجریانبهدر

پردازیم.ودرادامهبهشبیهسازییکشبکهنمونهوبررسینتایجحاصلهازآن باسباروحفاظتدیفرانسیلمی

.سیستمپرداختهمیشوددرحضورخطایخارجیوداخلیوسپسبهاثرکلیدزنیباردرشبکهموردمطالعه

 های افزار نرم در مطالعه ATP/EMTPمورد است.حفاظتپیشنهادیMATLABو سازیشده شبیه

میانعتباالدربرابرخطا،حساسیتدربرابرخطاهاییبامقاومتباال،قابلیتاطمیناندربرارتبعیضالزاماتسر

 اشباع شدید تاثیر از همچنینمانع خارجیو پیشنهادیتحتتاثیر.میشودCTخطاهایداخلیو طرح

شرایطخطامانندموقعیتخطا،مقاومتخطا،زمانشروعیانوعخطانیست.همچنین،توسطسوئیچینگبار

تحتتاثیرقرارنمیگیرد.



 های کلیدی:  واژه

،اثراشباعATP/EMTPباسبار،شینه،حفاظتدیفرانسیل،،ترانسفورماتورجریان
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 مقدمه

باال،امنیتوسرعتبسیارباسبارهستهشبکهاست.درطراحییکحفاظتعالیبرایباسبار،قابلیتاطمینان

مهماستزیراعدمحفاظتازآنباعثازبینرفتنکلشبکهیاتریپدادنهمهکلیدهایمتصلبهباسبار

.طرحهایریاضیحفاظت[2]و[1] هتاثیرمیگذاردشود.بنابراینحفاظتازباسباربرثباتوامنیتکلشبک

.ایدئولوژیحفاظتازباسبارمعموالبراساس[3]باررافراهممیکندکاملبرایتمامسطوحولتاژوانواعباس

.مالحظات[4]معادالتمبتنیبردیفرانسیلوهمچنینمبتنیبرمقایسهومبتنیبرگذرادستهبندیمیشود

وغیرضروریاولیهحفاظتازباسبار،سرعتبرایمحدودکردنآسیب،قابلیتاطمینانبرایجلوگیریازتریپ

 آوردهشدهاست.[5]درمرجعانتخابیتنهابهتریپمنطقهزونخطا

هادرستجریاناصلیCTحفاظتدیفرانسیلبهخوبیبرایخطاهایناحیهایانجاممیشود،درصورتیکه

میراتولیدکنند.اماپسازاشباعترانسفورماتورهایجریان،جریاندیفرانسیلغیرواقعیازرلهدیفرانسیلعبور

.[6]عملکرداشتباهرلههاشودباعثکند.چنینجریانیمیتواند

 شرکت در امپدانس دیفرانسیل حفاظت MVطرح سال از باسبار حفاظت می1930برای استفاده

[8].منابع[7]شود ای.[9]و رله سیگنال زیرا است، مقاومتخطا برابر حفاظتپیشنهادیدارایایمنیدر

وحدتباقیمیماند.حفاظتفوقالعادهباتمیکنددرحالیکهقبلازخطاپیشنهادیپسازخطاراتقوی

فاظتبرایح.[11]و[10]حساسیتحفاظتازرلههامهماستسرعتباالبرایبهبودقابلیتاطمینانو

 تشخیصمتوسط زمان شده، مورد0.1پیشنهاد ای گسترده طور به دیفرانسیل حفاظت است. ثانیه میلی

[ دارد قرار ترانسفورماتور جریان اشباع تاثیر تحت آن عملکرد اما گیرد، می قرار 12استفاده حفاظت[.

تصمیمگیریدرسرعتCTپیشنهادیدارایایمنینسبتبهاشباع فوقالعادهباالقبلازحضوراستزیرا

اشباعاست.بسیاریازمقاالتاخیربهمنظورمعرفیتکنیکهایایمنیبهزمانشروعتولیدخطا،نوعخطاو

[.اینمقالهیکیازاینمقاالتاست.حفاظتپیشنهادیدارای13است]بهرشتهتحریردرآمدهموقعیتخطا

است.همچنین،توسطسوئیچینگبارتحتتاثیرقرارخطاوموقعیتخطا،نوعخطاایمنیبهزمانشروعتولید

اندازهگیریتوسطترانسفورماتورهای از استفاده یکیازمزایایحفاظتپیشنهادی، این، بر عالوه نمیگیرد.

و[16]و[15]و[14]سهروشکلیدرمراجع درجبرانسازیشکلموججریاناشباعشدهجریاناست.

است[17] شده آورده
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 اولفصل 

 ترانسفورماتورهای جریان
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دراینفصلبهمعرفیاجمالیترانسفورماتورجریانوهمچنینانواعآنازنظرکاربردوساختارمیپردازیم.

درابتدأتعریفیازترانسفورماتورجریانارئهمیکنیم.

وبهصورتسریدرترانسفورماتورهایقدرتازهستهوسیمپیچتشکیلشدهاستترانسفورماتورجریانمانند

.اماتفاوتهاییباهمدارندکهدرادامهبهآنمیپردازیم.مدارقرارمیگیرد

بهدلیلباالبودنجریاندرشبکههایانتقالبرقبرایاندازهگیریجریان،ازترانسفورماتورهایجریاناستفاده

CTبنابراین.میشود
هاجریانغیرقابلاندازهگیریراتاحدیکاهشمیدهندتابتوانبهسادگیازاین1

توسطشبکهتعیینمیشودولیCTجریانسمتاولیهجریاندرتجهیزاتاندازهگیریوحفاظتیاستفادهکرد.

آمپر5وآمپر1جریانسمتثانویهراتجهیزاتاندازهگیریویاحفاظتیمتصلبهآنتعیینمیکنندکهمعموال

میباشد.

  

                                                           

1
Current transformer 
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CT 1.1وظایف  

هارابهشرحزیردستهبندینمود:CTبهطورکلیمیتوانوظایف

 وحفاظتیکاهشجریانبهمیزانمناسببرایوسایلاندازهگیری .1

 ایجادایزوالسیونبینمداراتفشارقویوفشارضعیف .2

1.2 انواع ترانسفورماتور جریان 

1.2.1 از نظر کاربرد 

CTازنظرکاربرد

1. CTجریاننامی(120)دقتباالتاحفاظتی% 

2. CT)اندازهگیری)دقتمناسبدرجریانهایخطا

1.2.2 از نظر ساختار  

1. CT1هستهباال:

ایننوع تلفاتآنCTهادیاولیه که یکشمشمسیبوده

ترانسفورماتوروسیمپیچثانویهدوربسیارکماست،هستهاین

برایترانسفورماتور رفته کار است.عایقبه گرفتهشده آنقرار

هایهستهباالروغنیمیباشد.

1.2.2.1  هسته باال  CTویژگی های 

 عدمنیازبهسرویسونگهداری 

 استحکام عدم دلیل به تر کم ولتاژهای در استفاده

 مکانیکیدربرابرزلزله

                                                           

1
Hair-pain type transformer  

 : ترانسفورماتور جریان هسته باال(1 -1)شکل



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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4.4 نتیجه گیری 

انواعخطاهادرنقاطمختلفشبکهوبامقادیرمختلفقراردادهشدونتایجآندرقالبمنحنی،پروژهدراین

استفادهازشبکۀهایینشاندادهشد. استفادهازبرنامه230اینطرحبا وATP/EMTPکیلوولتواقعیبا

MATLABایناستکهطرح نتایجحاکیاز است. سازیشده قابلیتاطمینانحدارایشبیه ساسیتو

اینتواناییراداردتاهمهخطاهایناحیهراحسکندحتیخطاهایخارجیسختافزاریاشباعخوباستو

CTمتوسطزمانتشخی مقاومت0.1خطا صبرایدستیابیبهامنیتبهتر. با انواعخطاها میلیثانیهاست.

موردبررسیقرارگرفتهاست.همچنین،توسطشروعتولیدخطاوموقعیتهایخطا،زمانهایمختلفخطا

نمیگیرد. قرار تحتتاثیر سوئیچینگبار منحنیهایمربوطبه تفاوتبینمقدار باATP/EMTPدلیل

MATLAB.متاسفانهبهدلیلعدمدسترسیبهبهخاطرتفاوتدرمقادیراولیهومنحنیهایاشباعمیباشد

بااینوجودنتایجبدست اما منحنیهایاشباع،منحنیاشباعتقریبیبرایترانسفورماتورهالحاظشدهاست.

ولاستآمدهقابلقب
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