تشخیص جریان هجومی و جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت
با ترکیب روشهای مبتنی بر ویژگیهای شکل موج و هارمونیک دوم

احسان شالوئی  ،میثم محمدی لندی
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چکیده

—

رلههای

دیفرانسیلی

حفاظت

اصلی

برای

ترانسفورماتورهای قدرت به منظور تشخیص خطاهای مختلف هستند .از

 .1مقدمه

آنجاییکه جریان هجومی و خطای داخلی ترانسفورماتورها دارای

ترانسفورماتورهای قدرت از عناصر اصلی در سیستم های قدرت هستند.

مشخصات نزدیک به یکدیگر هستنداین رله ها در تمایز بین این دو

از آنجایی که خرابی ترانسها ممكن است به تعمیرات پر هزینه و زمانبری

جریان دچار خطا میشوند وباعث برهم خوردن عملکرد سیستم قدرت

منجر شود ،بدین منظور از رلههای حفاظتی حهت جلوگیری از خرابی

میشوند .یکی از نگرانی های اساسی در حفاظت دیقرانسیل

غیرمنتظره آنها استفاده میشود .یكی از دالیل عملكرد نامناسب سیستمهای

ترانسفورماتورهای قدرت مربوط به لحظه کلید زنی میباشد .در این مقاله

حفاظتی ،جریان هجومی مغناطیس کننده است .پدیده جریان هجومی

روشی به منظور تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتورها و جریان

مغناطیس کننده ،حالت گذرای بزرگی است که به هنگام برقدار شدن

هجومی پیشنهاد شده است .روش پیشنهادی از ترکیب روشهای
هارمونیک دوم و روش های مبتنی بر مشخصات داخلی شکل موج
جریان خطا تشکیل شده است .در همین راستا شاخصهای جدید که
نشان دهندهی ویژگهای داخلی شکل موج جریان هجومی هستند ،ارائه
شده اندهمچنین به منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی  ،سناریوهای
مختلف در نظر گرفته شده است .نتایج شبیه سازی نشان میدهند که
الگوریتم پیشنهادی جریان هجومی و جریان خطا را با اطمینان و سرعت
کافی تشخیص میدهد.

واژههای کلیدی — تقارن شکل موج ؛ جریان هجومی ؛ جریان
خطای داخلی ترانسفورماتور ؛ حفاظت ترانسفورماتور قدرت.

ترانسفورماتور روی می دهد .اندازه جریان هجومی ممكن است تا  ۱۰برابر
جریان نامی ترانسفورماتور باشد که به عملكرد نامناسب سیستم های
حفاظتی منجر می گردد .اخیرا ،روشهای زیادی برای حفاظت
ترانفورماتورهای قدرت پیشنهاد شده است تا از عملكرد اشتباه رلههای
دیفرانسیلی جلوگیری شود .مرجع [ ]۲به مرور اثر جریان هجومی ،وقوع
خطاهای داخلی و خارجی و وقوع عیب مكانیكی در سیمپیچی
ترانسفورماتور روی عملكرد رلههای حفاظتی دیفرانسیل ترانسفورماتور
پرداخته است .در روش پیشنهادی مرجع ] [3از ویژگیهای داخلی جریان
هجومی و با تعریف شاخصهای مبتنی بر شكل موج جریان به منظور تمایز
جریان خطا و جریان هجومی شدید استفاده شده است .اگر چه روش
پیشنهادی در جریان هجومی باال با وجود اشباع  CTها قابل استفاده بوده،
ولی نسبت به تشخیص جریانهای هجومی با دامنه پایین دارای ضفعف
میباشد.
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اگرچه تا کنون روش های زیادی به منظور تشخیص جریان هجومی از

معیاری برای تشخیص بین جریان هجومی و جریان خطا استفاده کردهاند .با

جریان خطا پیشنهاد شدهاند ،ولی تاکنون روشی عملی برای این هدف ارائه

این حال ،اندوکتانس لحظهای برای جریان خطا ثابت است و نمیتواند به

نشده است .این روشها یا نسبت به اشباع  CTدارای خطا بوده یا دارای

عنوان معیاری برای تشخیص خطا و جریان هجومی بكار گرفته شود .مرجع

محاسبات پیچیده بوده و یا نسبت به حاالت خاصی از جریان هجومی و

[ ]۷استفاده از تبدیل هیلبرت و بهرهگیری از شبكه عصبی را برای تفكیک

جریان خطا قابلیت عملكرد دارند.

جریان خطا و جریان هجومی مورد استفاده قرار داده است .محققان این مقاله

روشهای مبتنی بر ویژگیهای شكل موج جریان برخالف روشهای
هارمونیک دوم ،برای تمایز جریانهای هجومی باال عملكرد مناسبی دارند.
در این مقاله الگوریتمی با ترکیب روشهای مبتنی بر ویژگیهای شكل موج
جریان اولیه ترانسفورماتورها و روش هارمونیک دوم ،جهت تشخیص
صحیح خطا و تمایز آن از جریان هجومی پیشنهاد شده است .بر خالف
روشهای پیشین ،روش پیشنهادی در برابر نویز و اشباع  CTهای اولیه و
ثانویه ترانسفوماتور تاثیر پذیر نمی باشد .به منظور استفاده از ویژگیهای
شكل موج ورودی به ترانسفورمر یک تابع که اصطالحا تابع تفاضلی نامیده

این روش را بعنوان یكی از ابزارهای طبقهبندی پدیدههای مربوط به
ترانسفورماتور از جمله جریان هجومی و جریان خطا دستهبندی کردهاند.
البته باید توجه داشت که حجم محاسبات در این روش باال بوده و در نتیجه،
این راهكار جنبه عملی چندانی ندارد .مرجع [ ]9از تبدیل موجک و
مدلسازی اتورگرسیو برای تمایز جریان هجومی و جریان خطا استفاده کرده
است .به گفته محققان ،مدلسازی اتورگرسیو به علت توانایی باالی آن در
تخمین و تبدیل موجک با توانایی تحلیل غیر ایستای سیگنال ،هر دو ابزار
مناسبی برای تحلیل گذراهای هر سیستمی هستند.

میشود( ،)DFتعریف شده است .تابع تفاضلی نشان دهندهی فاصلهی

 .2الگوریتم پیشنهادی

عمودی نمونههای برداشتی جریان ورودی به ترانسفور میباشد که در فاصله
افقی برابری نسبت به پیک جریان ورودی قرار دارند .سه شاخص بر اساس

ترانسفورماتورهای قدرت کاهنده معموال از اتصال ( )Yndبهره میبرند

دامنه تابع تفاضلی ،سطح زیر نمودار تابع تفاضلی و مجموع مربعات تابع

که اغلب از سیمپیچ سمت ستاره زمینشده تغذیه میشوند .جریان هجومی

تفاضلی به منظور آشكار سازی جریان هجومی از سایر اغتشاشات و نویز

در چنین اتصال سیمپیچی ،دارای عدم تقارنهای زیادی است که به کمک

موجود در سیگنال و همچنین عدم تاثیر پذیری از اشباع  CTها تعریف

تئوری اثر کمكی [ ،]۲۰قابل توجیح است .این عدم تقارنها میتواند برای

شدهاند .عالوه براین در جریانهای هجومی مقدار پائین ،روش هارمونیک

تشخیص مطمئن جریان هجومی بكارگرفته شود.

دوم با ترکیب روش تابع تفاضلی جریان خطا را از جریان هجومی تشخیص
میدهد.

در الگوریتم پیشنهادی که در شكل شماره  3نمایش داده شده است ابتدا
جریان ورودی به ترانسفورماتور نمونه برداری میشود  ،سپس با استفاده از

به صورت خالصه ،نو آوریهای مقاله به صورت زیر قابل بیان هستند:

نمونههای برداشتی تابع تفاضلی ( )difference functionیا به اختصار

عدم تاثیر پذیری از اشباع  CTو نویز موجود در سیگنال ورودی به

) (DFتعریف میشود  .در مرحلهی بعد به وسیلهی شاخصهای مرتبط با

ترانسفورماتور.

تلفیق روشهای هارمونیک دوم و شاخص های مبتنی بر تابع تفاضلی به
منظور افزایش قابلیت اطمینان.

اصالح و بهینه سازی شاخص های مراجع ] [3جهت تمایز بهتر و
مطمئن تر بیشتر روشهای پیشنهادی ،بر مبنای اندازهی مولفه دوم
جریانهای هارمونیكی بنا شدهاند] . [5این روشها در جریانهای هجومی
مقدار پایین عملكرد مناسبی دارند در حالیكه در حین وقوع جریان هجومی
شدید به علت اشباع  CTممكن است عملكردی درستی نداشته باشند.
نویسندگان در ] [12از تغییرات شدید اندوکتانس لحظهای معادل ،به عنوان

تابع تفاضلی و روش هارمونیكی دوم جریان خطا از جریان هجومی تمییز
داده میشود.
الف) تابع تفاضلی وشاخصهای تابع تفاضلی
در این الگوریتم پس از استخراج اطالعات شبكه بر اساس نمونه گیری
های انجام شده تابع تفاضلی مطابق ( )۱به صورت زیر تعریف میشود:

(DF[j] = ix_diff [np - j] - ix - diff [np + j], j = 1,…, np )۱
در نمونه برداری  ،npبه اکسترمم جریان میرسیم و آن را با ix_diff

] [npنشان میدهیم که  xبیانگر فاز  Aیا  Bیا  Cاست .شكل  ۱محاسبه
جریان تفاضلی برای یک جریان هجومی نمونه نشان میدهد.

عنوان مقاله
هفتمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور  – ۱399تهران ،ایران

معیار دوم در تشخیص جریان هجومی با خطاهای داخلی در

ix − diff

ترانسفورماتور میتواند شامل سطح زیر منحنی  NDFاز لحظه عبور از صفر
آن تا نقطه پیک باشد .با توجه به گسستهبودن منحنی  ،NDFمیتوان سطح
np − j

]DF[ j
np + j

زیر منحنی را با شاخص رابطه زیر تعریف نمود.

j=1NDF  j
np

( )4

np

= Criterion2

شاخص سوم نیز به صورت رابطه زیر تعریف میگردد .در این شاخص،
شکل  :1محاسبه تابع تفاضلی برای یک جریان هجومی

همانطور که در شكل  ۲نمایش داده شده است ،شكل موج جریان خطا
صرفنظر از مولفه  dcمیراشونده ،نسبت به نقطه اکسترمم دارای تقارن است و
مقدار تابع تفاضلی برای تمام نمونهها برابر صفر میباشد.

حاصل جمع مربعات  NDFبعنوان شاخص متمایزکننده جریان هجومی و
جریان خطا بكارگرفته میشود .ویژگی این شاخص این است که بر اساس
خاصیت توان دوم اختالفات فاحش (خطاهای بزرگ( راخیلی بزرگتر نشان
می دهد و در مقابل اختالفات ناچیز که ممكن است بر اثر نویز ایجاد شده
باشد را وقتی به توان دوم میرساند دامنه آنها بسیار ناچیز میشود.

برای محاسبه جریان تفاضلی برای یک موج با دامنه زیاد میتوان

2

( )5

شاخص تعریف شده را نرمالیزه کرد و آنرا تابع تفاضلی نرمالیزهشده)(NDF

می نامید که از تقسیم  DFیا تابع تفاضلی بر اکسترمم جریان تفاضلی مطابق
رابطه زیر بدست میآید:

D
Fj
[ ]=0

np

ب) روش هارمونیک دوم
در این روش اگر دامنه جریان ورودی نسبت به دامنه جریان نامی بیشتر

ix − diff

np + j

)j=1 (NDF  j

= Criterion3

از ۱۲تا ۲۰درصد باشد جریان هجومی تشخیص داده میشود] .[ 3
np − j

np

شماتیک الگوریتم پیشنهادی به صورت شماتیک در شكل 3نشان داده
شده است .مطابق این الگوریتم ،اگر حداقل دوشاخص از چهار شاخص
بررسی شده از مقدار آستانه بیشتر باشنددر این صورت جریان هجومی
خواهد بود .در غیر اینصورت ،روش هارمونیكی تعیینکننده خواهد بود.

شکل  :2محاسبه تابع تفاضلی برای یک جریان خطا

( )۲

NDF = DF/max(ix_diff), j = 1,..,np

NDF

برای آشكارسازی بهتر اختالفات شكل موج  NDFدر پدیده جریان
هجومی بزرگ در مقایسه با سایر اغتشاشات ،سه شاخص به صورت
زیرتعریف میشود .اولین معیار ،ماکزیمم یا دامنه منحنی  NDFاست که از
رابطه زیر بدست میآید.

Criterion 1 = Max np
(j=1 = {| NDF[j] | } )3
مطابق این معیار ،دامنه منحنی  NDFمیتواند بعنوان یک ویژگی متمایز
کننده جریان هجومی با پدیدههای دیگر مثل خطای داخلی ترانسفورماتور
انتخاب شود.

شکل  :3الگوریتم پیشنهادی نهایی
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 .3مطالعات عددی و برسی نتایج
به منظور ارزیابی عملكرد روش پیشنهادی ،سیستم قدرت زیردر نرم
افزار متلب شبیه سازی شده است .شكلهای  4و  5سیستم تحت مطالعه را
نشان میدهد.درمدار شكلهای  4و  5دو نوع ترانسفورماتورمختلف
شبیهسازی خواهد شد و همچنین میزان شار پسماند در هر مدل اتصال
متفاوت تعیین خواهد شد .همچنین فازهای متفاوتی برای شروع خطا در نظر
گرفته خواهد شد.
نتایج شبیه سازی برای سناریوهای مختلف ،شامل اتصالهای مختلف
ترانسفورمر ،مقادیر مختلف شار پسماند ،فاز های مختلف برای منبع ولتاژ ،با

.3.1

سناریو اول

در این سناریو ،ابتدا ترانسفورماتور با اتصال سیمپیچی  ygdمورد
مطالعه قرار گرفته است .میزان شار پسماند در سه فاز  aو  bو  cبه ترتیب
برابر با  -0.7 ،0.8و 0.8در نظر گرفته شده است .سپس از جریان فاز b

برای ارزیابی عملكرد راهكار پیشنهادی استفاده شد .مقدار فاز منبع ولتاژ از
صفر تا  45درجه و با گامهای 5تایی تغییر داده شد .از اینرو ۱۰ ،حالت
مختلف و  ۱۰جریان هجومی با شكل موجهای مختلف در این تحقیق مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت .همچنین تنظیمات مشابهی در مدار شكل  6که
بیانگر وقوع خطا در شبكه است ،شبیه سازی شده است.

در نظر گرفتن جریان هجومی و خطای داخلی ترانسفورمر محاسبه شدهاند.

شکل  :6مدار مورد مطالعه در سناریو اول
شكلهای  ۷و  8دو نمونه از  ۱۰نمونه شكل موج جریان خطا و جریان
هجومی مورد مطالعه در این سناریو را نشان می دهد.
شکل  :4مدار مورد مطالعه در یک حالت خاص با ترانسفورماتور با اتصال
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شکل  :7شکل جریان هجومی و جریان خطا در فاز  45درجه ولتاژ
شکل  :5مدار مورد مطالعه در یک حالت خاص برای مطالعه خطا
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شکل  :8شکل جریان هجومی و جریان خطا در فاز  0درجه ولتاژ

اینک در این سناریو ،کارایی شاخص اول برای تمایز جریان خطا و جریان
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در اتصال نوع دوم

هجومی مورد بررسی قرار می گیرد .شكل  9نتایج بكارگیری شاخص اول را
برای  ۱۰سناریو مورد مطالعه نشان می دهد .جریان های هجومی در هر

خطوط قرمز رنگ و دارای انتهای کروی شكل ،مقدار آستانه ها برای

سناریو با سناریو دیگر متفاوت است .چراکه در هر سناریو ،لحظه برقدار

شاخص اول را نشان می دهد .این معیار به میزان  ۱۰درصد دامنه هر

کردن ترانسفورماتور که از مهمترین عوامل اثرگذار در جریان هجومی است،

شاخص در هر حالت در نظرگرفته شده است .مشاهده می شود که در شكل

متفاوت است.

سمت راست در شكل  9که از عنوان آن مشخص است که مقدار شاخص

criteria one for inrush

criteria one for fault

0.8

0.08

criteria1
threshold
0.7

0.07

0.6

0.06

در شكل سمت چپ که مطابق عنوان آن ،مقدار شاخص را در حالت اعمال

0.5

0.05

0.4

0.04

0.3

0.03

0.2

0.02

10

9

8

7

5

6

2

3

10

9

6

7

8

5

4

1

2

3

0

شکل :9مقدار شاخص اول در شرایط وقوع خطا و جریان هجومی در

اینرو ،این شاخص با قابلیت اطمینان باالیی در این اتصال از ترانسفورماتور
برای تشخیص جریان هجومی و خطا عمل مینماید.

.3.2

سناریو دوم

در این سناریو ،مطالعات مشابه سناریو اول و برای دو اتصال مختلف از
ترانسفورماتور درنظرگرفته شده است و این بار مقدار شاخص دوم مورد

اتصال نوع اول
criteria two for inrush

جریان خطا به آن نشان می دهد ،مقدار آستانهها اصال تحریک نشده و از
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در اتصال نوع دوم ،در مورد هفتم که فاز شروع ولتاژ در آن برابر با 3۰
درجه است ،مقدار شاخص دوم برای خطا و جریان هجومی تا حدودی
نزدیک بهم شده است و با این حال ،با انتخاب آستانه معینی که برای همه
حالت ها یكسان و برابر با  8۰درصد دامنه هر شاخص درنظر گرفته شده
است ،از یكدیگر تشخیص داده شدهاند.
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.3.3

.3.4

سناریو چهارم

تا کنون با اجرای راهكارها فوق مشاهده گردید که هرچند روش NDF

سناریو سوم

و شاخصهای منتجه از آن ،قدرت تفكیک باالیی در جریان هجومی و خطا

تا این مرحله ،عملكرد دو شاخص اول و دوم معرفی شده مقدار آستانه

دارند .اما با این حال مشخص شد که روش  NDFدر برخی از حالتها،

ها در اتصال نوع اول ،ده درصد مقدار هر آستانه در جریان هجومی و در

خصوصا در مواقعی که فاز منبع ولتاژ در حدود  ۲۰تا  45درجه قرار دارد،

اتصال نوع دوم ،برابر با  5۰درصد مقدار هر شاخص در وقوع جریان

قدرت تفكیک خود را تا حدودی از دست میدهد و شاخصهای مختلف

هجومی درنظر گرفته شده است.

منتجه از  NDFدر هر دو حالت وقوع جریان خطا و جریان هجومی ،به
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دیگری را جایگزین این روش نمود .دو شكل زیر ،میزان شاخص هارمونیک
دوم را در هر دو حالت وقوع جریان خطا و جریان هجومی و برای دو مدار
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مورد مطالعه که در سناریو یک معرفی شدند ،نشان میدهد .همانطور که
مشخص است ،این دو شاخص تفكیک بسیار مطلوبی را برای جریان خطا و
جریان هجومی درهمه زوایا ایجاد کردهاند.
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 از اتصاالت مختلف،برای نمایش کارایی راهكار پیشنهادی
. نتایج تحقیق.متنوعی از جریان هجومی شكل گرفت
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ترانسفورماتور با شارهای پسماند مختلف بهرهگرفتهشد و شكلموجهای

2nd harmonic in inrush
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.نسبت به جریان خطا داشت
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نتیجهگیری.4
حفاظت در سیستمهای قدرت یكی از مهمترین تكنیکها در جهت
مهمترین ویژگی رلههای.افزایش قابلیت اطمینان و امنیت در این رلهها است
حفاظتی شامل قابلیت اطمینان باال در تشخیص خطا و امنیت باال در عدم
 پدیدههایی با ویژگیهایی، منظور از خطانماها.تشخیص خطانماها است
نظیر خطا است که ناشی از عملكرد عادی در سیستمهای قدرت بوده و با
: نتایج شبیه سازی ها به صورت زیر قابل بیان هستند.خطا متفاوت است
 برای تفكیک خطا، از مقایسه عدم تقارن شكل موج جریان،• در این مقاله
.و یا وقوع جریان هجومی استفاده شده است
 از محاسبات مبتنی بر،• برای استخراج عدم تقارن از شكل موج جریان
.رلههای دیجیتال استفاده گردید
 یا حاصل نرمالیزاسیون مجموعه اختالفات نمونههایNDF • شاخص
جریان از مولفه پیک شكل موج در این تحقیق برای استخراج عدم
.تقارن شكل موج پیشنهاد داده شد
 تشریح گردید که هرNDF • سه تابع یا شاخص مختلف وابسته به
شاخص عملكرد بسیار خوبی در تشخیص جریان خطا و جریان
.هجومی داشت
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