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  چكيده

از  (CVT) گذراي ترانسفورماتور ولتـاژ خـازني   پاسخ 

توانـد باعـث    مـي به گونـه كـه    .ل فاصله زيادي داردا هپاسخ ايد

 يكـي از مهمتـرين  . اي حفـاظتي شـود  هـ  هعملكرد نادرست رل

، مـدار حـذف كننـده    پاسخ آن در ايجاد اعوجاج CVTاجزاي 

  .باشد مي (FSC)فرورزونانس 

اصالح شـده اسـت    يا هبه گون FSCقاله مدار در اين م 

سخ گـذراي  رايي سريع نوسانات فرورزونانس، پاتا عالوه بر مي

نتـايج شـبيه   . بهبود بخشـد نيز ناشي از ايجاد خطا در شبكه را 

 CVTنـه تنهـا پاسـخ گـذراي     حاكي از آن است كـه   ها سازي

. اصالح شده است، بلكه پاسخ فركانسي آن نيز ارتقا يافته است

له ديستانس ناشي از ايجاد اعوجـاج  عالوه بر آن افزايش ديد ر

 كـرده  ي كاهش پيـدا ا هقابل مالحظ ميزان به CVTدر خروجي 

  .است

 مقدمه .1

اي ديستانس يكي از اجزاي مهـم سيسـتم قـدرت    ه هرل

هستند كه جهت حفاظت خطوط انتقال به طور وسـيعي مـورد   

ا ه همقادير اندازه گيري شده توسط اين رل. ندا هاستفاده قرار گرفت

  .شوند ميزورهاي ولتاژ و جريان در فركانس پايه حاصل از فا

باشد، معموال از  مياز آنجا كه ولتاژ خطوط انتقال زياد  

براي اندازه گيري اين ولتاژ  (CVT)ترانسفورماتور ولتاژ خازني 

ــتفاده  ــياس ــود م ــده   CVT. ش ــوع پدي ــتعد وق ــيار مس ــا بس ه

به مداراتي مجهز  ها از اين رو تمامي آن. باشند ميفرورزونانس 

اين مدارات عـالوه  . هستند جهت حذف نوسانات فرورزونانس

كننـد، پاسـخ    مـي را غير همـوار   CVTبر اينكه پاسخ فركانسي 

بـدين صـورت كـه    . كننـد  ميگذراي آن را نيز دستخوش تغيير 

كنند و باعث افزايش  ميشكل موج گذراي آن را دچار اعوجاج 

ـ . شوند مي CVTخطاي  كـه ورودي ولتـاژ    اييهـ  هدر نتيجه، رل

كنند، ممكـن اسـت    مياستفاده  CVTسيگنال خروجي از  ها آن

از آن جملـه  . باعث عملكرد نادرست در فرمـان تريـپ شـوند   
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يش زمان پاك سازي توان به افزايش ديد رله ديستانس و افزا مي

  .]1-3[خطا اشاره نمود 

به منظـور   CVTتحقيقات بسياري روي مدلسازي دقيق 

بـا ايـن وجـود    ]. 4-8[ آن صورت گرفته استمطالعه عملكرد 

 خطـاي آن  از اثـرات ناشـي   ي محدودي روي كاهشها بررسي

ين و تـر  ساده. است گرفتهانجام  اي حفاظتيه هروي عملكرد رل

تـاخير زمـاني ثابـت در صـدور     ين روش اعمال يك تر ابتدايي

شـرايطي كـه نسـبت    ] 2[مرجـع  ]. 1[ باشـد  ميفرمان قطع رله 

باال است را شناسـايي كـرده و در ايـن     (SIR)امپدانس سيستم 

روش . كند ميشرايط يك تاخير زماني به فرمان قطع رله اضافه 

ديگر جهت غلبه بر مشكل افزايش ديد رله ديسـتانس، كـاهش   

در مرجـع  ]. 9[ باشـد  مـي امپدانس تنظيمي ناحيه اول حفاظتي 

 يك روش جبران سازي ديناميكي با استفاده از تابع تبديل] 10[

CVT پيشنهاد شده است.  

روش پيشنهادي در اين مقاله روي بهبود ساختار مـدار  

تـوان   مـي در اينصورت . استوار استحذف كننده فرورزونانس 

و كاهش خطاي آن، پاسـخ   CVTعالوه بر بهبود پاسخ گذراي 

  .فركانسي آن را نيز بهتر نمود

 مدل ترانسفورماتور ولتاژ خازني .2

تحــت مطالعــه در  CVTاجــزاي تشــكيل دهنــده يــك 

ي ارجاع شـده بـه   مقدار پارامترها. نشان داده شده است 1شكل

 C2و  C1ي هـا  خـازن . است آمده 1در جدول سمت فشار قوي

عناصر مقسم خازني هستند كه جهت تبديل ولتاژ باال به ولتـاژ  

جبرانگر يكي از عناصر اصلي  پيچ  سيم. دنرو ميمتوسط به كار 

CVT ن اختالف فاز ايجاد شده ناشي از باشد كه وظيفه جبرا مي

بـه عهـده    را ي مقسم ولتاژ در فركانس سيستم قـدرت ها خازن

. باشد مي Rcو مقاومت  Lcداراي اندوكتانس  پيچ  سيماين . دارد

 پـيچ   سـيم مدل كننده خازن موجود بين دورهاي ايـن   Ccخازن 

اجزاي تشـكيل دهنـده    Rmو  Cp ،Lp ،Rp ،Lmي ها المان. است

بيانگر خـازن پراكنـدگي    Cp. ماتور ولتاژ مياني هستندترانسفور

به ترتيب مـدل   Rpو  Lpعناصر . باشد ميي اوليه آن ها پيچ  سيم

ي ترانسـفورماتور  ها پيچ  سيمكننده اندوكتانس نشتي و مقاومت 

تـاثير تلفـات هسـته را نشـان      Rm. ارجاع شده به اوليه هسـتند 

ندگي غيـر خطـي   اندوكتانس مغناطيس كن Lmهمچنين . دهد مي

ــد مــيترانســفورماتور را مــدل  ــن . كن مشخصــه مغناطســيي اي

 ].11[ آورده شده است 2ل دواندوكتانس در ج
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  CVTاجزاي تشكيل دهنده يك  - 1 شكل

 CVTمقدار پارامترهاي  -1 جدول

  پارامتر  مقدار
14.611 nF  C1 

118.1 nF  C2  

56.07 H  Lc  

256 Ω  Rc  

242 pF  Cc  

284.5 Ω  Rp  

7.368 H  Lp 

140 pF Cp 

4.96 MΩ  Rm 

880 kΩ  Rp 

264 kΩ  Rs  

1.21 kH  Ls 

 
 خطيمشخصه مغناطيسي هسته غير -2 جدول

 )آمپر(جريان  )ولت ثانيه(شار 

123.79 0.007425 

129.59 0.018562 

136.45 0.074246 

137.82 0.222739 

  

قرار داده شده  ANSI C93.2مطابق استاندارد  CVTبار 

ــت ــذراي     . اس ــخ گ ــا پاس ــاط ب ــه در ارتب ــتاندارد ك ــن اس اي

ــه   ــار را اينگون ترانســفورماتور ولتــاژ خــازني اســت، اجــزاي ب

يك امپدانس با ضريب توان پس فاز  شاملبار : كند ميتوصيف 

 Lsس سري شده بـا يـك انـدوكتان    Rsشامل يك مقاومت  5/0

 Rpبه طـور مـوازي بـه يـك مقاومـت       ها كه مجموعه آناست 

  ].12[ شود ميمتصل 

CVT  داشــتن مقــادير زيــاد خــازن و وجــود  بـه دليــل

از . اندوكتانس غير خطي در معرض پديده فرورزونـانس اسـت  
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 (FSC)اين رو همه آنها به مدارات حذف كننـده فرورزونـانس   

و  ل نـوع فعـال  شام FSCدر حالت كلي دو نوع . مجهز هستند

هـر كـدام مزايـا و     كـه گيرنـد   مـي مورد استفاده قرار  نوع پسيو

  . معايب خاص خود را دارد

(a)(b)

+
 

Lf

+

Cf
 

+

Rf

 

+

Ln

 

+

Rn

 

+

Rr

 

 
  (b)نوع اكتيو   (a)نوع پسيو  FSCمدار  - 2 شكل

نشـان داده   a-2مدار نوع پسيو همانطور كـه در شـكل   

 سري با يك اندوكتانس قابل Rnشده است شامل يك مقاومت 

موازي شـده   Rrبا مقاومت  ها باشد كه مجموعه آن مي Lnاشباع 

ولتــاژ نــامي قــرار داده  150%حــدود  Lnنقطــه زانــوي . اســت

در نتيجه در شرايط كار عادي امپدانس زيادي از خـود  . شود مي

دهد و با شروع اضافه ولتاژهاي ناشي از فرورزونانس  مينشان 

فــات تــوان در امپــدانس آن كــاهش يافتــه و مســيري بــراي تل

با توجه به اينكـه مقاومـت   . آورد ميمقاومت سري با آن فراهم 

Rr     در تمامي حاالت در مدار قـرار دارد، تـوان مصـرفيCVT 

بيش از بار متصل شده به آن است كه باعـث افـزايش ظرفيـت    

  .شود مينامي آن 

 b-2ذف كننده فرورزونانس نوع فعال در شكل حمدار 

ك فيلتر تنظيم شده در فركـانس پايـه   اين مدار از ي. آمده است

 Rfتشـكيل شـده كـه بـه بـار       Lfو اندوكتانس  Cfشامل خازن 

در شرايط كار عـادي، فيلتـر امپـدانس بينهايـت     . شود ميوصل 

در مقابـل بـا   . شـود  مياز مدار خارج  Rfدارد كه عمال مقاومت 

يابد و مسير عبـور   ميامپدانس فيلتر كاهش وقوع فرورزونانس 

اي ايجاد تلفات و ميرا نمودن نوسانات فرورزونـانس  جريان بر

نوع فعال نسبت به نوع پسيو به طور  FSCمدار . شود ميفراهم 

با اين وجود . مؤثرتري قادر به خنثي نمودن اين نوسانات است

پهنـاي بانـد آن را    CVTفعـال بـه خروجـي     FSCقرار گرفتن 

قـوع  هنگام و CVTگذشته از آن پاسخ گذراي . دهد ميكاهش 

نوع فعال بسيار بدتر از نـوع   FSCخطا در سيستم قدرت براي 

نـوع   FSCها مجهز به CVTبيشتر از اين رو  .]2،4[ پسيو است

نـوع   FSCدر صورتيكه بتـوان پاسـخ گـذراي     .پسيو مي باشند

عالوه بر اطمينان از عملكرد صحيح  فعال را بهبود داد، مي توان

از مزيــت ميرايــي ســريع نوســانات  رلــه هــاي متصــل بــه آن،

  .بهره برد يزن فرورزونانس

   CVT خصوصيات پاسخ .3

پاسخ حالت دائم ترانسفورماتور ولتاژ خازني بسيار بـه  

ل نزديــك اســت و دقــت آن اغلــب در محــدوده ا هپاســخ ايــد

از  CVTبا ايـن وجـود پاسـخ گـذراي     . گيرد مياستاندارد قرار 

از  هـا  ورودي آن ايي كـه هـ  هرل. فاصله زيادي داردل ا هپاسخ ايد

كنند ممكن است تحـت تـاثير    مياستفاده  CVTولتاژ خروجي 

از جملـه ايـن   . اين پاسخ عملكرد نادرستي از خود نشان دهند

منجر به اشتباه در  است باشد كه ممكن ميا، رله ديستانس ه هرل

  . محل وقوع خطا يا تاخير در زمان فرمان قطع شود

معموال بر حسـب اخـتالف مقـدار مـؤثر      CVTاي خط

ولتاژ خروجي آن و مقدار واقعي سيگنال ولتاژ به صورت زيـر  

  :شود ميمحاسبه 

( ) ( )
% max 100

( )

RMS RMS

RMS

V CVT V Ideal

V Ideal
ε

 −
= × 

 

  

به ترتيـب اشـاره بـه     VRMS(Ideal)و  VRMS(CVT)كه 

  . دنل دارا هواقعي و خروجي ايد CVTمقدار مؤثر خروجي 

و در نتيجــه  CVTعوامــل زيــادي در ميــزان اعوجــاج 

دامنه  توان مي ها آناز جمله . خطاي حاصل از آن دخيل هستند

و ضريب توان بار، مقدار خازن مقسم ولتاژ، اندازه سلف جبران 

  . گر و نوع مدار حذف كننده فرورزونانس را برشمرد

پسيو داراي اعوجـاج  نوع  FSCمدار با  CVTخروجي 

نوع فعال نقش زيادي در  FSCدر مقابل مدار . ر كمي استبسيا

در چنـد سـيكل اول بعـد از     CVTانحراف سيگنال خروجـي  

از ايـن رو ايـن مـدار حـذف كننـده      . وقوع خطا به عهده دارد

 CVTفرورزونــانس باعــث ايجــاد درصــد خطــاي زيــادي در  

  . شود مي

 CVTعالوه بر موارد مذكور اندازه تغيير دامنـه ورودي  

تـاثير   CVTزاويه وقـوع خطـا در ميـزان خطـاي خروجـي      و 

ورودي افـزايش   ولتـاژ  به طوريكه هر چه تغيير دامنـه . گذارند

بـا در نظـر   . اعوجاج بيشتري در خروجـي انتظـار داريـم    ،يابد
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گرفتن زاويه وقوع خطا بـه عنـوان تنهـا پـارامتر متغيـر، زاويـه       

ي خطاي صفر درجه موجب بيشترين ميزان اعوجاج در خروج

CVT درجه كمتـرين   90در مقابل زاويه وقوع خطاي . شود مي

  . ]14،13،9،2[ كند ميميزان اعوجاج را توليد 

خط سير فازور ولتاژ در صفحه مختلط را بعـد   3شكل 

خطـا در انتهـاي   . دهد مياز وقوع خطا در سيستم قدرت نشان 

براي سيستمي بـا نسـبت امپـدانس سيسـتم      خط مورد حفاظت

(SIR)  در نتيجه ولتاژ محل رله تا . است اتفاق افتاده 10با برابر

شـود گـذراهاي    مـي همانطور كه مالحظه . يابد ميكاهش  %90

داخل ناحيـه حفـاظتي   به ايجاد شده تا مدتي خط سير ولتاژ را 

اي با سـرعت  ه هدر نتيجه امكان تريپ نادرست براي رل. برد مي

  .دارد اي ميكروپروسسوري وجوده هعملكرد باال همچون رل

تواند بوسيله اينكه تا چه حـد امپـدانس    ميافزايش ديد 

. اندازه گيري شده داخـل ناحيـه حفـاظتي اسـت، تعبيـر شـود      

افزايش ديد گذرا به صورت درصد اختالف فازور ولتاژ واقعي 

VT  و مقدار تخمين زده شدهVE  هنگام برخورد خط سير ولتاژ

  :خواهيم داشتبنابراين . آيد ميبا مشخصه خط انتقال بدست 

 (|VT|-|VE|)/|VT| * 100%  =افزايش ديد گذرا 

 FSCبـا مـدار    CVTبا توجه اعوجاج بيشتر خروجـي  

نوع فعال بـه   FSCنوع فعال، درصد افزايش ديد براي مدارات 

  .مراتب بيش از نوع پسيو است

 
  خط سير فازور ولتاژ در صفحه مختلط - 3 شكل

 CVTي براي بهبود پاسخ گذراي مدار پيشنهاد .4

نـوع فعـال تـاثير     FSCهمانطور كه اشـاره شـد مـدار    

. نسبت به نوع پسـيو دارد  CVTي روي پاسخ گذراي تر مخرب

نوسـانات فرورزونـانس    تـر  با اين وجود قادر به ميرايي سـريع 

از اين رو در اين مقاله روشي جهت بهبود پاسخ گـذراي  . است

CVT  با مدارFSC  ايده اصلي تشخيص  .شود مينوع فعال ارائه

ي كاري سيسـتم و  ها شرايط وقوع فرورزونانس از ديگر حالت

  .باشد ميتنها در آن شرايط  FSCوارد مدار كردن 

توانـد منجـر بـه وقـوع      مـي به طور كلي افزايش ولتاژ  

از سوي ديگر پديده فرورزونانس با اضـافه  . فرورزونانس شود

در نتيجه بـا آشـكار سـازي    . باشد ميهمراه  ها ولتاژها و جريان

قادر خواهيم بود تا اين پديده را  CVTاضافه ولتاژ در خروجي 

بـراي ايـن منظـور طراحـي شـده       4شكل مدار . شناسايي كنيم
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  مدار تشخيص شرايط اضافه ولتاژ - 4 شكل

ر بـا  براب DZ2و  DZ1ولتاژ آستانه معكوس ديودهاي زنر 

درصدي از آن به عنوان حاشـيه امنيـت در    به همراهولتاژ نامي 

بـيش از   CVTبا افـزايش ولتـاژ خروجـي    . شود مينظر گرفته 

 CVTمقدار آستانه، اختالف اين ولتاژ آستانه و ولتاژ خروجـي  

در صـورتيكه افـزايش   . شـود  ميذخيره  C4يا  C3ي ها در خازن

شـارژ   C4ه باشد، خـازن  ولتاژ در نيم سيكل مثبت ولتاژ رخ داد

شود و هنگامي كه افزايش ولتاژ در نيم سيكل منفي به وقوع  مي

 R5مقاومـت  . كنـد  مـي شـدن  شارژ شروع به  C3پيوندد، خازن 

. براي محدود كردن جريان ديودهاي زنـر بـه كـار رفتـه اسـت     

نيز جهت فـراهم نمـودن مسـيري بـراي      R7و  R6ي ها مقاومت

  . اند استفاده شده ثانيه 1دشارژ خازن با ثابت زماني 

ولتاژ خروجي آپ امپ تفاضل ولتـاژ ذخيـره شـده در    

 C3از آنجا كه پالريته ولتاژ خازن . باشد مي C4و  C3ي ها خازن

همواره منفي است، با ايجاد شرايط اضافه ولتاژ در هر كـدام از  

از ايـن رو  . ، خروجي مدار مقدار مثبتي خواهد شدها نيم سيكل

قادر به تشخيص شرايط اضافه ولتـاژ در هـر    مدار طراحي شده
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در نهايت خروجي توسط يـك ديـود زنـر    . دو نيم سيكل است

DZ3  شود ميتا مقدار مشخصي محدود.  

، مدار حذف كننده فرورزونـانس اصـالح   5مدار شكل 

ي گيت ها اين مدار با كمك تريستورهايي كه فرمان. شده است

قـادر بـه ورود يـا    گيرنـد،   مي 4مدار شكل خروجي خود را از 

ــروج  ــدار  FSCخ ــت CVTاز م ــه  . اس ــرايطي ك ــا در ش تنه

فرورزونانس به وقوع پيوسته باشد يا احتمال ايجـاد آن وجـود   

شوند و با استفاده از مقاومـت   ميداشته باشد تريستورها روشن 

در سـاير  . كننـد  مـي ميراكننده، نوسانات فرورزونانس را حذف 

كنـار گذاشـته    FSC مـدار  حاالت تريستورها قطع بوده و عمال

  .شود مي
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  اصالح شده FSCمدار  - 5 شكل

 ها نتايج شبيه سازي .5

سـازي   جهـت شـبيه   PSpiceدر اين بخش از نرم افزار 

افـزار شـكل    ايـن نـرم   .پاسخ گذراي سيستم استفاده شده است

 .كنـد  سازي مـي  هاي گذراي سيستم را با دقت بااليي شبيه موج

در  را اصـالح شـده   CVTخروجـي  ولتـاژ  شكل موج  6شكل 

سيستم داراي . دهد ميهنگام وقوع خطا در سيستم قدرت نشان 

SIR  صـفر درجـه كـه    باشد و زاويه وقوع خطـا   مي 10برابر با

باشد در نظـر گرفتـه شـده     ميمتناظر با ظهور بيشترين اعوجاج 

سـخ  براي ارزيابي بهتر ميزان بهبود ايـن پاسـخ گـذرا، پا   . است

CVT شكل موج  .معمولي نيز در همان شكل ترسيم شده است

CVT داراي اعوجاج زيـادي در دو سـيكل اول خـود     معمولي

حالـت پايـدار خـود مـي      تدريج به است و با گذشت زمان به

 CVTشود شكل موج خروجـي   ميهمانطور كه مشاهده  .رسد

  .ل بسيار نزديك استا هاصالح شده به پاسخ ايد

 CVTي خروجـي  هـا  لفـه اول سـيگنال  پاسخ دامنـه مؤ 

 .نشـان داده شـده اسـت    7اصالح شـده و معمـولي در شـكل    

شـوند   معمولي باعث مي CVTگذراهاي موجود در شكل موج 

تا دامنه مؤلفه اول براي لحظاتي كمتر يا بيشتر از مقدار واقعـي  

تخمين زده شود كه اين باعث تريپ نادرسـت رلـه ديسـتانس    

اصالح شـده داراي خطـاي بسـيار     CVTدر مقابل . خواهد شد

در  بدست آمـد  55%معمولي  CVTمقدار خطاي  .كمتري است

عالوه بـر  . محاسبه شد 6/5%اصالح شده  CVTحاليكه خطاي 

معمولي بـه حالـت    CVTالزم است تا فازور  بيشتريزمان  آن

  .پايدار خود برسد
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  اصالح شدهمعمولي و  CVTشكل موج خروجي  - 6شكل 
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  معمولي و اصالح شده CVTمؤلفه اول خروجي  - 7شكل 
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  خط سير فازور ولتاژ در صفحه مختلط - 8شكل 

 8خط سير فازور ولتـاژ در صـفحه مخـتلط در شـكل     

شود كه امپـدانس ديـده شـده در     مشاهده مي. آورده شده است

معمـولي بـراي لحظـاتي درون ناحيـه      CVTاثر پاسخ گـذراي  

اين در حالي است كه مسير طي شده در . شود حفاظتي واقع مي

CVT    اصالح شده به سرعت به مختصات نهايي خـود همگـرا

معمـولي   CVTبراي رله متصل به  67%افزايش ديد .  مي شود

 3%اصالح شده با افـزايش ديـد    CVTمحاسبه شد در حاليكه 

  .شود وارد ناحيه تريپ نمي

وارد مـدار شـده و    FSCبا وقـوع فرورزونـانس، مـدار    

شـكل مـوج   . كند اقدام به ميرا نمودن نوسانات فرورزونانس مي

اصالح شده در اثر وقوع فرورزونـانس در   CVTولتاژ خروجي 

شود كه فرورزونانس در  مالحظه مي. ترسيم شده است 9شكل 

شـكل مـوج جريـان    . سيكل پاك سازي شده اسـت  5كمتر از 

  .آورده شده است 10نيز در شكل  FSCعبوري از مدار 

معمولي و اصالح شده  CVTپاسخ فركانسي  11شكل 

اصـالح   CVT شـود   همانطور كه مالحظه مي. دهد را نشان مي

 300كند و پهناي باند را از  شده پاسخ فركانسي را هموارتر مي

هرتـز افـزايش    1200معمولي به بيش از  CVTهرتز متناظر با 

  .دهد مي

 گيري نتيجه .6

ترانسفورماتور ولتاژ خازني به دليل مشكالت ذاتي خود 

از اين رو . باشد همواره در معرض وقوع پديده فرورزونانس مي

ها مجهز به مـدارات حـذف كننـده فرورزونـانس     CVTتمامي 

(FSC) باشند مي .FSC       هاي نـوع فعـال قـادر بـه ميـرا نمـودن

. ه با نوع پسيو هسـتند تر نوسانات فرورزونانس در مقايس سريع

هنگام وقـوع خطـا در شـبكه را دچـار      CVTاما پاسخ گذراي 

هـاي   تواند منجر به عملكرد نادرست رله كنند كه مي انحراف مي

  .حفاظتي از جمله رله ديستانس شوند

ــانس   ــرايط وقـــوع فرورزونـ ــنهادي شـ در روش پيشـ

شـروع بـه ميـرا كـردن      FSCشـود و مـدار    تشخيص داده مـي 

بـه ازاي   FSCاين در حالي است كه مدار . كند مي فرورزونانس

ساير شرايط از جمله حالت كار عادي و هنگام وقوع خطـا در  

در اين صورت عالوه بر اينكه . شود سيستم قدرت غير فعال مي

و درصـد اضـافه ولتـاژ رلـه ديسـتانس       CVTخطاي خروجي 

 4بـيش از   CVTيابـد، پهنـاي بانـد     اي مي كاهش قابل مالحظه

 .شود ر ميبراب
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  اصالح شده حين فرورزونانس CVTشكل موج خروجي  - 9شكل 
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  حين فرورزونانس FSCشكل موج جريان عبوري از مدار  - 10شكل 
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  معمولي و اصالح شده CVTپاسخ فركانسي  - 11شكل 

 سپاسگزاري .7
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