اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنگرود
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چکیده  -بر اساس پیش بینی کارشناسان صنعت برق  ،میزان فن آوری های جدید تولید برق متصل به سیستم های قدرت  ،در آینده نزدیک
افزایش چشم گیری خواهد یافت  .بسیاری از این فن آوری ها  ،از لحاظ ظرفیت تولید  ،بسیار کوچک تر از ژنراتورهای متعارف هستند  .عالوه بر
این  ،بسیاری از آنها  ،مبتنی بر فن آوری هایی متفاوت از ژنراتورهای سنکرون  ،هم چون ژنراتورهای القایی  ،هستند  .اتصال واحدهای تولید
پراکنده  ،در مقادیر کم  ،تأثیر چندانی بر پایداری گذرای سیستم های قدرت نخواهد داشت  .اما اگر سطح نفوذ این واحدها در سیستم قدرت
افزایش یابد  ،نصب این واحدها بر رفتار دینامیکی کل سیس تم قدرت تأثیرگذار خواهد بود .این مقاله تأثیر فن آوری وسطح نفوذ تولید پراکنده
ونیز محل وقوع خطا بر پایداری گذرای سیستم قدرت را  ،از طریق مطالعه یک سیستم تست  62شینه  ،مورد بررسی قرار می دهد .
کلید واژهها -پایداری گذرا  ،تولید پراکنده  ،زمان رفع خطای بحرانی

رفتار کل سیستم آغاز میی شیود]1و. [2اییر مقالیه  ،از طریی
مدلسازی واحدهای تولید پراکنده در سیستم قدرت نمونه ای  ،با
در نهر گرفتر محل های مختلف وقور خطا  ،به بررسی وتحلییل
تأثیر واحدهای تولید پراکنده بر پایداری گیذرای سیسیتم قیدرت
می پردازد.

 -1مقدمه
بر اساس پیش بینیی کارشناسیان  ،مییزان فیر آوری هیای
جدید تولید برق متصل به سیستم های قدرت در آینیده نزدیی
افزایش چشمگیری خواهد یافت.بسیاری از فر آوری های جدیید
تولید برق  ،از ژنراتور سنکرون متصل به شبکه سنتی برای تولید
برق استفاده نمی کنند .آنها از ژنراتورهای القایی قفی سینجابی
یا تغذییه دوسیو ربرخیی انیوار تیوربیر بیادیز ییا از ژنراتورهیای
سنکرون یا ژنراتورالقایی قف سنجابی که از طریی یی مبید
الکترونی قدرت به شبکه متصل می شوند رانوار دیگیر تیوربیر
بادی و یا توربیر های گازی پرسرعت در اندازه کوچی ز  ،بیرای
تبدیل انرژی اولیه به برق بهره می گیرند.تفاوت مهم تر فر آوری
های جدید تولید بیرق بیا ژنراتورهیای سینتی در اییر اسیت کیه
بسیاری از ایر فر آوری ها از لحاظ اندازه به طور قابیل مالحهیه
ای کوچ تر از واحدهای آبی  ،هسته ای  ،ویا حرارتی متیداولی
هستند که تاکنون بخش عمده تیوان الکتریکیی مصیرفی سراسیر
دنیا را تأمیر می کنند .از ایر رو آنها غالباً به شیبکه هیای ولتیاژ
پاییر و یا ولتاژ متوسط متصل می شوند  .تیا زمییانی کیه سیط
نفیوذ ایر فیر آوری های جدید در سیستم قیدرت پایییر اسیت
و آنها نسبت کوچکی از بیار سیستییم را پوشیش میی دهنید بیه
سختی بر رفتار دینامیکی سیستم قدرت تأثیر خواهند گذاشیت .
اما اگر میزان آنها در سیستم قدرت  ،افزایش یابد  ،تأثیر آنهیا بیر

 -6روش شبیه سازی
ایر شبیه سازی برای بررسی تیأثیر نصی واحیدهای تولیید
پراکندهرDGز بر پایداری گذرای یی سیسیتم قیدرت تسیت 22
شینه که شامل  2دستگاه ژنراتور سنکرون متمرکز اسیت  ،انجیا
می شودرجدو 1ز  .برای بررسی اییر تیأثیر  ،تیأثیر مید ، DG
سط نفوذ  DGو محل وقور خطا بر زمان رفیع خطیای بحرانیی
سیستم رtcrز  ،در ایر شبیه سازی مورد بررسی قیرار میی گییرد.
براساس تعریف زمان رفع خطیای بحرانیی  ،زمیانی اسیت کیه در
صورت سپری شدن آن رفع اغتشاش وارد بر سیستم کمکیی بیه
حفظ پایداری گذرای سیستم نمی کنید و اخیتالز زاوییه روتیور
ژنراتورهای سنکرون متمرکز سیستم با شیر مرجیع بسییار زییاد
می شود .
در ایر صورت سیستم اصطالحاً سنکرونیز خود را از دسیت
می دهد ]. [3
جدو  -1مشخصات سیستم تست  22باسه
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مشخصات سیستم

 % 44/5 ، % 44/9 ، % 41 /9 ،% 38/8 ، % 35/2ز .
برای بررسی تأثیر محل وقور خطا در سیستم قدرت بر زمان
رفع خطیای بحرانیی سیسیتم ر tcrز  4 ،محیل مختلیف خطیا در
سیستم تست در نهر گرفته می شود رشکل 1ز :
محل  : 1خطا در خط انتقا بیر باس های  13و 14نزدی
باس  13ر یعنی در محلی نزدی به سیه ژنراتیور  G2و  G3و
 G4که مجموعاً  % 35/2توان تولیدی توسط ژنراتورهای متمرکیز
را تأمیر می کنند ز.

مقدار

تعداد باسها

22

تعداد ژنراتورها

2

تعداد بارها

2

تعداد خطوط

42

مقدار کل بار

559 MW 223 MVAr

مقدا توان راکتیو تزریقی

22MVAr

مقدار کل تولید

1223 MW / 234 MVAr

برایر اساس درایر مقاله  DG ،به دو صورت ژنراتور القایی و
ژنراتور سنکرون مدلسازی می شود  .برای افیزایش سیط نفیوذ
 DGدر سیستم قدرت ،بدیر صورت عمل می شود :در هیر بیاس
بار  ،توان اکتیو وراکتیو در پله های  5درصدی افزایش می یابید .
ایر افزایش تا جایی صورت می گیرد که تقاضای بار در هر بیاس
بار به حد  1/5برابر ر% 151ز حالیت اولییه برسید  .واحید تولیید
پراکنده نص شده در هر باس بار به گونه ای تنهیم می شود که
در هر حالت افزایش بار  ،معاد افزایش تقاضای بار همیان بیاس
بار  ،توان اکتیو تولید کند  .در حالت ژنراتور القایی  ،واحد تولیید
پراکنده عالوه بر تولید  ، Pتوان راکتیو جذب می کنید .ولیی در
حالت ژنراتیور سینکرون  DG ،بیه صیورت بیاس  PVمید میی
شود.باید دقت داشت که در سیستم تست به کیار رفتیه در اییر
مطالعه  ،افزایش بیار در هیر بیاس بیار بیه مییزان بیشیتر از %51
صورت نمی گیرد .زیرا در نهر گرفتر در صد نفیوذ بیاالتر بییرای
واحدهای تولید پراکنده در سیستم قدرت  ،ضیرورت بیازنگری در
مفهو سیستم های قدرت همزمان و مقایسه آن با سایر راهکارها
از قبیل سیستم های اتصا  DCو سیستم های نیمه خیودگردان
را بوجود می آورد .بنابرایر مطالعه تأثیر چنیر سطوح نفوذ باالیی
از  DGبر رفتار دینامیکی ی سیستم قدرت کالسی متصل بیه
هم  ،اساساً سودی در پی نخواهد داشت] . [4سط نفیوذ  DGدر
سیستم قدرت  ،بدیر صورت محاسبه می شود :
ر1ز 100

شکل ر1ز نمودار ت

خطی سیستم تست  22شینه

محییل  : 2خطییا در خییط انتقییا بیییر بییاس هییای  2و ، 21
نزدی باس  2ر یعنی در محلی نزدی بیه ژنراتورهیای G5و G26
که مجموعاً  % 24/4توان تولیدی توسیط ژنراتورهیای متمرکیز را
تأمیر می کنند ز.
محل  : 3خطا در خط انتقا بیر باس های  12و 21نزدی
باس  12ر یعنی در محلی دور از مکان قیرار گیرفتر ژنراتورهیای
متمرکز سیستم قدرت تست ز
محل : 4خطا بیر باس های  21و  22نزدی

بیاس  21ر در

فاصله خیلی دور از ژنراتورها ز.

= % DG penetration – level

که  PDGو  PCGبه ترتی مقدارکل توان اکتیو تولیدی به
وسیله تولید پراکنده و ژنراتورهیای متمرکیز سیسیتم اسیت ].[4
بنابرایر برای سط نفوذ  DGبا احتساب ی حالت اولیه ر بیدون
 DGز و 11حالت رمعاد با  11پله افزایش بار در هیر بیاس بیارز
مجموعاً  11حالت در نهر گرفته می شود :
ر ، % 31/1 ، % 22/5 ، % 21/3 ، % 15/3 ، % 8/3 ، % 1

بنابرایر برای بررسی تأثیر  DGبر زمان رفع خطیای بحرانیی
سیستم  ،بیا احتسیاب دو مید مختلیف  DGو  11سیط نفیوذ
مختلف ونیز  4محل مختلف وقور خطا در سیستم  ،مجموعاً 88
حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد .
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Phase angle difference

 -3نتایج شبیه سازی
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با شبیه سازی های انجا شده ،زمیان رفیع خطیای بحرانیی
سیستم در حالت های مختلف نص  ، DGدر مدلسیازی  DGبیه
صورت ژنراتور القایی  ،بدست می آید  .براساس اطالعیات بدسیت
آمده  ،نمودار تغیرات زمان رفع خطای بحرانی بیر حسی سیط
نفوذ  ، DGدر  4محل مختلف وقیور خطیا  ،بیه دسیت میی آیید
رشکل2ز .
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ربز
شکلر3ز خطا در محل  1رفع خطا در ، tcr =251msرالفز سیستم بدون حضور
 DGناپایدار است.ربز سیتم با سط نفوذ  44/5درصدی  DGپایدار است .
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شکلر2ز نمودار زمان رفع خطای بحرانی سیستم تست بر حس
، DGدر 4محل مختلف وقور خطا در مد ژنراتور القایی برای DG

سط نفوذ
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بر اساس آن چه که در شکل 2مشاهده می شیود  ،در مید
سازی  DGبه صورت ژنراتور القایی ،در صورت وقور خطا در سیه
محل از  4محل مورد تست ربجز محل  2در نزدیکی ژنراتور های
 G5و G26که تقریباً  %25تیوان متمرکیز سیسیتم را تولیید میی
کنند .ز  ،باافزایش سط نفوذ  tcr ، DGافیزایش میی یابید  .اییر
افزایش در سطوح نفوذ باالتر بیشتر اسیت  .یعنیی از = % 31/4
 P.Lبه بعد با افزایش سط نفوذ tcr ،با سرعت بیشیتری افیزایش
می یابد  .ایر روند در صورت وقور خطا در محل  2کمی متفاوت
است  .بدیر صورت که در  tcr ، P.L = % 21/3به مییزان انیدکی
افت می کند  ،اما پ از آن سیر صعودی خود را دنبیا خواهید
کرد  .در ایر مد  ،بیشتریر  tcrدر هر سط نفوذ معیر  ،مربوط
به وقور خطا در محل  3است  .تا  tcr ، P.L =% 31/1در محیل
های  3و 4تفاوت چندانی با هم ندارند  .اما با افزایش سط نفیوذ
 ،ایر تفاوت بیشتر خواهد شد  .بیه طیور کلیی بیر اسیاس نتیای
بدست آمده از شبیه سازی و نمودار شکل ،2
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شکلر4زخطا در محل  2رفع خطا در tcr =211 msرالفزسیستم بدون
حضور  DGناپایدار است .ربز سیستم با سط نفوذ  44/5درصدی پایدار
است

می توان نتیجه گرفت که :بیا اسیتفاده از فیر آوری ژنراتیور
القایی در بهره برداری از  DGدر سیستم قدرت

Phase angle difference
0

Phase angle difference
0

-500

0

Delta, degree

1.5

-2000

data1
data2
data3
data4
data5

-3000

1.5

رالفز

0.5
1
t, sec

رالفز

3

-1000
-1500
-2000
0

-2500

Delta, degree

data1
data2
data3
data4
data5
0.5
1
t, sec

-1000

Delta, degree

0

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنگرود

Phase angle difference
50

-50

0

1

2

Delta, degree

0

-100

t, sec
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شکلر5ز خطا در محل  ، 3رفع خطا در  tcr = 351 msرالفز سیستم بدون
حضور  DGناپایدار است ربز سیستم با سط نفوذ  44/5درصدی  DGپایدار
است .

نفوذ

شکلر4ز نمودار زمان رفع خطای بحرانی سیستم تست بر حس سط
، DGدر 4محل مختلف وقور خطا در مد ژنراتیورسنکرون بیرای DG
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ایر شکل ها  data1 ،تا ، data5به ترتی بیانگر

2,1

0

-2000

50

مورد آزمایش  ،درصورت وقور خطا در هیر یی از  4محیل
مورد نهر با رفع خطا  ،از طری جداسازی خط خطیادار در یی
زمان معیر ر  tclز  ،وضعیت پایداری گیذرای سیسیتم در حضیور
 DGها  ،به خصوص در سطوح نفوذ بیاال  ،بسییار بهبیود خواهید
یافت  .شکل هایر3ز تا ر2ز  ،ایر بیان را تأیید میی نماینید  .در
،

-1500

ربز

ربز
شکلر2ز خطا در محل  4رفع خطا در tcr =351msرالفز سیستم بدون حضور
 DGناپایدار استربز سیستم با سط نفوذ  44/5درصدی  DGپایدار است.
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0
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-150

رجز

4,1

شکلر8ز خطا در محل 1رفع خطا در  ، tcr=141msوضعیت پایداری گذرای
سیستم دررالفز P.L=47.5%از ربز  P.L=15.3%بهتر ولی از رجزP.L=0%
بدتر است.

 26,1 ، 5,1 ،بییوده ونشییان دهنییده اخییتالز زاویییه روتییور
ژنراتورهای متمرکز سیستم ر G26 ، G5 ، G4 ، G3 ، G2ز با ژنراتور
مرجع ر  G1ز هستند .
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به صورت مشابه  ،زمان رفع خطای بحرانی سیستم قدرت را در
حالت های مختلف افزایش سط نفوذ  DGو در محلهای
مختلف خطا  ،برای مد  DGبه صورت ژنراتورسنکرون بدست
می آوریم رشکل 4ز  .در مدلسازی  DGبه صورت ژنراتور
سنکرون  :با افزایش سط نفوذ  DGاز  P.L =% 8/3تا 44/5
 tcr ، P.L = %برای خطای واقع شده در هر  4محل افزایش می
ییابد .اما ی تیفاوت اساسی ایر حالت با حالت قبل ر DGبه
صورت ژنراتور القاییز ایر است که  :اساس ًا با نص  ، DGزمان
رفع خطای بحرانی سیستم کاهش می یابد ایر کاهش در دو
محل  3و  4ریعنی محل های دور از مکان ژنراتورها ز بیشتر
است  .در ایر مد  ، DGبرای ی سط نفوذ معیر  tcr ،در
محل  3بیشتریر مقدار خود را خواهدداشت .

 3و  4تفاوت زیادی با هم نخواهند داشت  .به طور کلی براسیاس
نتای حاصله ونمودار شکل ،4میی تیوان نتیجیه گرفیت کیه  :بیا
استفاده از فر آوری ژنراتور سنکرون در بهره بیرداری از  DGدر
سیستم قدرت مورد آزمایش  ،در صورت وقور خطا در هر یی از
 4محل مورد نهر با رفع خطا  ،از طری جداسازی خیط خطیادار
در ی زمان معیر ر tcrز ،وضعیت پاییداری گیذرای سیسیتم در
سطوح نفوذ باالی  DGنسبت به سطوح نفوذ پاییر بهتر اسیت .
اما به طور کلی با نص  DGبه صورت ژنراتور سنکرون  ،در ی
زمان رفع خطای مشخص  ،پایداری گیذرای سیسیتم قیدرت بیه
خطر می افتد .رشیکل هیای  8تیا  11را ببینیید .زبیا مقایسیه دو
شکل2و 4نیز می توان مشاهده کرد که :
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شکلر11ز خطا در محل  3رفع خطا در  ، tcr=211msوضعیت پایداری گذرای
سیستم در رالفز P.L=47.5%از ربز P.L=15.3%بهتر ولی از رجزP.L=0%
بدتر است .
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بدتر است .
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با مقایسه دو شکل2و 4نیز می توان مشاهده کیرد کیه  :در
هر دو مد به کار رفته برای  ، DGدر ی سط نفوذ مشخص ،
با نزدی شدن محل خطا به ژنراتورهایی کیه درصید بیشیتریر%

سط نفوذ معیر ،در محیل هیای
5
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پایداری گذرای ی سیستم قدرت تست بررسی گردید و نتایجی
بدست آمد که عمده آنها بدیر شرح است  .تأثیر تولید پراکنده بر
پایداری گذرای سیستم قدرت  ،به شدت به فر آوری به کار رفته
برای تولید پراکنده  ،سط نفوذ آن در سیستم قدرت و نیز محل
وقور خطا در سیستم قدرت بستگی دارد .در درهردو مد به کار
رفته برای شبیه سازی  DGرژنراتور القایی و ژنراتور سنکرون ز ،
در ییی سییط نفییوذ مشییخص  ،بییا دور شییدن محییل خطییا از
ژنراتورهایی که درصد بیشتری تولید متمرکز سیستم را بر عهیده
دارند  ،زمان رفع خطای بحرانی ر tcrز سیستم افزایش میی یابید
.ایر افزایش در مد ژنراتور القایی بیرای  DGبیشیتر اسیت  .در
ی نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شیده در اییر مقالیه میی
توان گفت کیه  :در صیورت بکیارگیری فیر آوری مناسی و نییز
سط نفوذ متناس با سیستم  ،نص واحد های تولید پراکنده را
می توان به عنوان روشی مناس برای محدودسازی پخش بیار در
خطوط انتقا و بهبود پایداری گذرای سیستم انتقیا برشیمرد .
در ایر مقاله ،برای بررسی تأثیر نص واحدهای تولید پراکنده بیر
پایداری گذرای سیستم قدرت  ،ی خطای اتصا کوتاه سیه فیاز
در  4محل مختلف بر سیستم وارد گردید  .تأثیر انوار دیگر خطیا
در محل های مختلف و در سیسیتم هیای قیدرت متفیاوت  ،میی
تواند موضور کار مطالعاتی در آینده قیرار گییرد  .هیم چنییر بیر
اساس مباحثی که در ایر مقاله مطرح گردیید  ،عوامیل مختلفیی
هم چیون فیر آوری  ، DGسیط نفیوذ  ، DGمحیل خطیا بیر
چگونگی تیأثیر  DGبیر پاییداری گیذرای سیسیتم قیدرت می ثر
خواهد بود  .بررسی دقی تر میزان تأثیرگذاری هیر یی از اییر
عوامل  ،با استفاده از ی تحلیل مبتنی بر آنالیز حساسیت  ،میی
تواند زمینه ای مناس برای مطالعات آینده باشد.

 24/4ز از توان متمرکز سیستم را تأمیر می کننید ر محیل 2ز ،
زمان رفع خطای بحرانی سیستم به شدت کاهش می یابد .
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بدتر است .
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