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 چکیده 

ی یکی از انشعاب های متصل به ژنراتور این مقاله تأثیر خطای سه فاز ایجاد شده به صورت گذرا رو

نا پایداری  و نیز تحمل پایداری ژنراتور در برابر 33/11/3.3/0.415kVموجود در شبکه سیستم قدرت 

های گذرا در هنگام وقوع و رفع خطا را مورد ارزیابی قرار می دهد. ژنراتور سیستم، جهت تأمین بار در 

پایداری شبکه در هنگام بروز اتصالی های گذرا کافی جهت حفظ  هنگام قطع شبکه ، باید توانایی الزم و

 (EXCITER)داشته باشد. جهت دستیابی به پایداری در سیستم قدرت الزم است سیستم تحریک  را

ژنراتور بطور مناسب و صحیح انتخاب شود. هدف اصلی این مقاله شناسایی مشکالت در شبکه قدرتی می 

گذرایی است که پایداری و عملکرد تجهیزات مختلفی که در آن استفاده باشد که تحت تأثیر  اتفاقات 

شده است را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نقش حیاتی و مؤثر سیستم تحریک ژنراتور در حفظ 

پایداری آن و در نهایت شبکه سیستم قدرت، با استفاده از نتیجه های شبیه سازی شده  می باشد و با 

تم تحریک و بررسی مشخصه های ژنراتور ، در مورد نتیجه های حاصل از  تحلیل مقایسه دو نوع سیس

پایداری گذرا در لحظه وقوع خطا و پس از رفع آن  بحث خواهد شد و در نهایت بهترین نوع سیستم 

می انجام  ETAPتوسط نرم افزار  شبیه سازیدر این مقایسه معرفی خواهد شد.  (EXCITER)تحریک 

 شود.

 

 ETAP   -گذرا پایداری تحلیل -تحریک سیستم -فاز سه خطایلیدی: واژگان ك
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 مقدمه  .1

 اخیر های پیشرفت. اند آورده روی افزاری نرم های ابزار از استفاده با قدرت سیستم مطالعه به برق مهندسین اخیر، سالیان در

 با امروزه. است کرده ایجاد کامپیوتر پایه بر های افزار نرم گسترش از بعد برق مهندسی زمینه در را انقالبی مهندسی علوم در

 تحلیل برنامه از استفاده تأثیر رو پیش تحقیقی کار. شوند سازی ساده ها مدل که نیست نیازی دیگر کامپیوتری ابزار از استفاده

 .دهد می نشان گذرا پایداری تحلیل جهت را (ETAP) برق گذرای

 و انتقال سیستم به آزاد دسترسی بار، تقاضای افزایش دلیله ب این و باشد می افزایش حال در دینامیکی ارزیابی اهمیت

 سیستم گذرای پایداری سازی شبیه کارگیری به[. 1] سازد می مهم را سیستم پایداری که باشد می اقتصادی عملکردهای

 [.2] باشد می دینامیکی ارزیابی برای حل راه ترین دقیق قدرت

 بدل برق تأمین در جدی موضوعی به آن، مؤثر بهبود و قدرت سیستم پایدار نوسانات ختالالت،ا که باشد می زیادی های سال

 [.  3] باشد می برق توزیع و انتقال شبکه به بارها ورود و پراکنده تولید های سیستم سریع رشد دلیل به امر این. است شده

 جدید خطوط ساخت های محدودیت و تقاضا افزایش تبعل هایی تنش    تأثیر تحت گسترده بطور برق انتقال خطوط امروزه

 توانند می اختالالت. باشد می اختالل بعلت شبکه پایداری دادن دست از خطر قدرت سیستم مشکالت از یکی. دارند قرار

 افتاده اتفاق ثانیه دهم چند حدود های مقطع در و بوده گذرا تواند می نیز و گردد شبکه کامل خاموشی به منجر و بوده دائمی

 . گردد برطرف و

 و خازنی های بانک و قدرت الکترونیک ادوات وصل و قطع بار، در ناگهانی تغییر قبیل از مختلفی عوامل بعلت گذرا اختالالت

 زمان حتی بطوریکه باشد می  کوتاه بسیار اتفاقات این ظهور زمان مدت. شوند می ظاهر سیستم در سنکرون ژنراتورهای تلفات

 مستمر بطور که ها رخداد اینگونه. باشد می زیاد نیز رخداد این به پاسخگویی جهت ها ژنراتور ولتاژ تنظیم لهر پاسخگویی

 و سیستم عملکرد روی بر است ممکن بطوریکه بیاورند وجود به را شدیدی پایداری مشکالت توانند می نمیشوند، مشاهده

 انجام دقیق بطور باید شبکه در سنکرون ماشین یک گذرای پایداری مطالعه که زمانی[. 5-4]بگذارند تأثیر سیستم پایداری

 و مستمر غیر تحریک های سیستم وجود با[. 6] شوند مدل خوبی به ها ماشین اینگونه تحریک سیستم که است الزم شود،

 خواهد باالیی بسیار شار ایجاد به منجر که خواهد قرار خود مقدار ماکزیمم در ثانیه دو حدود برای تحریک سیستم نامناسب،

 [. 7] شد

 عملکرد و پایداری که است گذرایی اتفاقات  تأثیر تحت که باشد می قدرتی شبکه در مشکالت شناسایی مقاله این اصلی هدف

 و کنترل ارتقای به کند می کمک ها تحلیل اینگونه. دهد می قرار تأثیر تحت را است شده استفاده آن در که مختلفی تجهیزات

 ماهیت قبیل از موارد سایر تعیین برای تواند می تحلیل اینگونه همچنین مختلف تکنیکهای بکارگیری با قدرت یستمس طراحی

 .شود استفاده ها سیستم بین هدایت قابلیت و ولتاژ سطح قدرت، کلید پاسخگویی زمان گذاری، رله

 [:7] شوند می انجام هدف سه با سیستم گذرای پایداری مطالعات

 .آینده در قدرت سیستم گسترش جهت الزم های طراحی -1

 .خطا بروز هنگام در سیستم صحیح عملکرد نحوه از اطالع -2

 .بیفتند اتفاق شبکه در است ممکن که شدیدی خطاهای تحلیل -3

 جهت الزم توان که است تجهیزی شود، می پرداخته ژنراتور پایداری حفظ در آن مهم نقش به مقاله این در که تحریک سیستم

 [.8] کند می فراهم را سنکرون ژنراتور اولیه دازیان راه

 یک مناسب عملکرد در که را حفاظت و کنترل وظائف تحریک، جریان نتیجه در و تحریک ولتاژ کنترل با تحریک سیستم

 [.9] کند می اجرا است، مهم قدرت سیستم
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 ژنراتور تحریک سیستم. گیرد می ورتص موجود سنکرون ژنراتور تنها روی بر تحلیل مقاله، این قدرت سیستم شبکه در

 شبکه، در باال پذیری اثر بعلت شوند، می اندازی راه هیدرولیکی تجهیزات و بخار توربین دیزلی، موتورهای با که سنکرون

 [.11] شوند می استفاده برق های شبکه در وسیع بطور کنترل، قابل خروجی توان و خوب اطمینان قابلیت

 

 قدرت سیستم سازی مدل .2

 نرم کتابخانه در که قدرت شبکه این از استفاده. گیرد می قرار بررسی مورد 33/11/3.3/0415kV توزیع سیستم مقاله این در

 موتوری بارهای شامل متوسط فشار خطوط در موجود های المان تمامی بودن دارا دلیل به باشد می موجود ETAP افزار

 . است شده پیشنهاد DC شبکه و برق های تابلو خازنی، بانک القایی، و سنکرون

 کلید شامل حفاظتی های سیستم مختلف، بارهای گاورنر، کننده، تحریک ژنراتور، شامل 33/11/3.3/0415kV قدرت شبکه

 . باشد می تجهیزات سایر و  رله و قدرت

 مقاومت جهت روتور عایقی ضریب و جریان ولتاژ، سقف ماکزیمم قبیل از پارامترهایی به وابسته ژنراتور تحریک سیستم پاسخ

 .باشد می نیاز مورد حرارت برابر در

 . کنند می استفاده خود ورودی در( AVR) اتوماتیک ولتاژ رگوالسیون یک از معموالً تحریک سیستمهای

 [.11] دهد می نشان را شود می استفاده تحریک سیستم برای که AVR دیاگرام بلوک( 1) شماره شکل

  

 

 
 AVR اگرامدی بلوک(: 1) شکل

 

 بین که است الزم نکته این به توجه. دهد می نشان را شود می اعمال تحریک سیستم به که AVR خروجی ،( 1) شماره شکل

 تفاوت( KE) تحریک ثابت و( SE) تحریک اشباع ،(maxVR) ولتاژ کننده تنظیم سقف ،(fdmaxE) کننده تحریک سقف مقادیر

 [:11] است یترؤ قابل زیر معادله در که دارد وجود

 داریم   fdmin> Efd> EfdmaxE برای

(1)                                                                                  

 :شد خواهد زیر صورت به فوق معادله fd= E fdmaxE  که جایی یعنی تحریک ماکزیمم مقدار در

(2)                                                                                 
 

     این تحلیل انجام لحظه در ETAP افزار نرم. شوند تعیین تحریک سیستم برای درستی به باید ها پارامتر این بنابراین

 .کند می کنترل را ها پارامتر

 منبع که است اینصورت به سیستم نوع نای کارکرد. باشد می ثابت تحریک سیستم شود، می بحث که تحریکی سیستم اولین

DC ثابت نوع از تحریک سیستم  اگر که برسد بنظر اینطور شاید. شود می متصل ژنراتور به مستقیماً لغزان های حلقه طریق از 

       .گیرد می صورت بهتر ولتاژ تنظیم و باشد می کم بار تأمین با ژنراتور یک تنها شامل سیستم زیرا است بهتر شود انتخاب
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 به گذرا های ناپایداری برابر در را ژنراتور پایداری ، متفاوت تحریک سیستم از استفاده که شد خواهد داده نشان عمل در ولی

 .کرد خواهد حفظ مطلوبی صورت

 تنظیم عنوان به که باشد می IEEE Type 1 نوع از ،مورد بررسی قرار می گیرد مقایسه این در که دیگری تحریک سیستم

 عمل ،( AVR) اتوماتیک ولتاژ رگوالسیون سیستم با کننده تحریک نوع این. شود می شناخته پیوسته کننده تحریک و ندهکن

 . دهد می ارائه چرخان تحریک سیستم با مستمر صورت به را ولتاژ تنظیم

 نوع تحریک سیستم با همقایس در آن پایداری عملکرد که دهد می نشان را تحریک سیستم نوع این دیاگرام بلوک( 2) شکل

 .گیرد می قرار مطالعه مورد ثابت

 

 

 

 

 
 

  سیستم دیاگرام بلوک(: 2) شکل

 IEEE Type 1  نوع از ژنراتور تحریک

 

این مقادیر  . است شده آورده( 1) شماره جدول درکه باید مورد توجه قرار گیرند  تحریک سیستم این نیاز مورد پارامترهای

 [.11] ، است شده مقداردهی ETAP فزارا نرم در فرض پیش بصورت

 
 تحریک سیستم پارامترهای(: 1) جدول

IEEE Type 1 
 

 نام پارامتر شرح مقدار واحد

p.u. 17.5 
حداکثر ولتاژ خروجی میزان  

 تنظیم کننده
VRmax 

p.u. -15.5 
ولتاژ خروجی حداقل میزان  

 تنظیم کننده
VRmin 

-- 1.65 Efdmax در میزان تابع تحریک   SEmax 

-- 1.13 0.75 Efdmax رد میزان تابع تحریک   SE.75 

p.u. 6.6 حداکثر ولتاژ خروجی تحریک کننده Efdmax 

p.u. 250 گین تنظیم کننده KA 

p.u. 1 
د ثابت تحریک کننده برای میدان خو

 تحریک
KE 

p.u. 0.06 گین مدار تثبیت تنظیم کننده KF 

Sec. 0.03  ندهکنثابت زمانی آمپلی فایر تنظیم  TA 

Sec. 1.25 ثابت زمانی تحریک کننده TE 

Sec. 1 نندهثابت زمانی مدار تثبیت تنظیم ک  TF 

Sec. 0.05 نندهثابت زمانی فیلتر ورودی تنظیم ک  TR 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 سیستم ساختار .3

 رسم( 3) شکل در بحث مورد سیستم شماتیک نقشه. می باشد 33/11/3.3/0415kV توزیع سیستمسیستم مورد مطالعه، 

 استفاده از این سیستم به دلیل دارابودن تمامی المانهای یک سیستم قدرت واقعی پیشنهاد شده است. .است شده

 1200MVA قدرت به باشد می سوئینگ منبع عنوان به که کوتاه اتصال منبع توسط سیستم اصلی باس عنوان به 33kV باس

 پیچه سیم سه ترانس و 10MVA کاهنده تراس توسط 11/3.3/0415kV ولتاژی سطوح به 33kV اصلی باس. شود می تغذیه

15/10/5MVA مطابق قدرت سیستم های المان سایر و  قدرت کلیدهای ها، کابل ها، هادی این، بر عالوه. است شده متصل 

 .است شده فرض ETAP در خود فرض پیش مقادیر

 Net 1-1  شبکه و  2500HP القایی موتور و 1200HP سنکرون موتور SUB2B و SUB2A های نام به 11kV های باس

 7MW ظرفیت با طراحی در که باشد می 10MVA ظرفیت با و 11kV ولتاژ سطح با( GEN 1) ژنراتور. کنند یم تغذیه را

 باس قطع صورت در یا شبکه قطع لحظه در نظر مورد بارهای تأمین ژنراتور این وظیفه. است شده گرفته درنظردر حالت کار 

 با تواند می نیز و کند می تغذیه را SUB2B باس و باشد می T2 یا T1 های ترانس از یک هر افتادن کار از یا 33kV اصلی

 ترانس. نماید تأمین هم را باس این روی بارهای دارد، قرار SUB2A باس با ارتباط مسیر در که( کوپلینگ) اتصال کلید وصل

 0.415kV خط SUB 3. است شده متصل SUB3 نام به 3.3kV باس و SUB2A بنام 11kV باس به T1 پیچه سیم سه

 . کند می تغذیه را SUB 3 Swgr-1 شبکه و 451KVAR ظرفیت به( CAP1) خازنی بانک نیز و T4 ترانس توسط
 

 

 

 

 33/11/3.3/0.415kV(: دیاگرام تک خطی شبکه توزیع 3شکل )
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 گذرا پایداری تحلیل .4

. کند می تغذیه را 0.415kV و 11kV ، 3.3kV خط است شده مطرح اصلی کننده تغذیه باس بعنوان که 33kV اصلی باس

 به فاز خطای وقوع با ابتدا مقاله این در. باشد می زا خسارت و عادی غیر رخدادی قدرت سیستم شبکه روی بر فاز سه خطای

 توسط است هم نگسوئی باس که (Utility) اصلی باالدست شبکه( Main bus) اصلی باس روی بر t=5s لحظه در زمین

 زمان در و شده مدار وارد زمان این در ژنراتور سپس. شود می خارج مدار از حفاظتی های رله و قدرت های کلید عملکرد

 زمان در و افتد می اتفاق t=8s زمان در خطا این که میشود ایجاد SUB2A باس روی بر فازی سه خطای ژنراتور، کارکرد

t=8.2s سه خطای. باشد می تکرار بار 99 دقت با رافسون -نیوتن روش تحلیل جهت شده ستفادها روش که شود می برطرف 

ناپذیری  جبران خطرات بروز موجب تجهیزات غلط طراحی صورت در که بوده موجود خطای نوع شدیدترین سیستم در فاز

 فقط شده گرفته نظر در زمانهای .افتند بی اتفاق ثانیه دهم چند در گذرا صورت به است ممکن  خطاها نوع این. شد خواهد

 در. باشد می زمان این از بیشتر نامی بار در کار به شروع و ژنراتور شدن مدار وارد زمان عمل در و اند شده تعیین مطالعه جهت

                          و ثابت نوع از تحریک سیستم دو مقایسه با آن رفع و خطا وقوع زمان در ژنراتور پاسخگویی زمان تحلیل، این

 . گیرد می قرار مطالعه تحت IEEE Type 1 نوع

 .اند شده داده نمایش( 5) و( 4) های شکل در خطا رفع و وقوع هنگام در  SUB2Aباس فرکانس و ولتاژ تغییرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SUB2A باس ولتاژ(: 4) شکل

 

 ترانس شدن خارج مدار از علت به باس این در شدیدی ولتاژ افت t1=5s زمان در که شود می مالحظه( 4) شکل به توجه با

T2 زمان در. داشت خواهد وجود نامی بار در ژنراتور اندازی راه زمان تا ولتاژی اعوجاج و افتد می اتفاق t2=8s خطای وقوع با 

 به و یافته شافزای بتدریج ولتاژ گردد می طرف بر خطا که t3=8.2s زمان در و کرده میل صفر به ولتاژ باس، این در فاز سه

 .رسید خواهد ژنراتور نامی مقدار

 
 SUB2A باس فركانس(: 5) شکل
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        رخ فرکانس در خفیفی اعوجاج شود می مدار وارد ژنراتور که t1=5s زمان در که شود می مالحظه( 5) شکل به توجه با

 بر خطا که t3=8.2s زمان در و کرده لمی صفر به فرکانس باس، این در فاز سه خطای وقوع با t2=8s زمان در ولی دهد می

 .      رسد می خود نامی مقدار به فرکانس گردد می طرف

 ثابت نوع تحریک سیستم با حالت دو در ژنراتور ترمینال جریان و سرعت ژنراتور، مکانیکی و الکتریکی توان بهتر، مطالعه جهت

 .است شده مقایسه IEEE Type 1 نوع تحریک سیستم و

 .است شده آورده( 13) الی( 6) های شکل در تحریک سیستم نوع دو نای موج شکل

 

 
(: شکل موج توان الکتریکی ژنراتور با سیستم تحریک ثابت6شکل )  

 
 IEEE Type1 تحریک سیستم با ژنراتور الکتریکی توان موج شکل(: 7) شکل

 

 سیستم از استفاده هنگام در که شود می مشخص( 7) و( 6) های شکل مقایسه با. شود می مدار وارد ژنراتور t1=5s زمان در

 خطا رفع از پس ثانیه دو حدود تا که آمد خواهد وجود به توانی اعوجاج t1=8s زمان در خطا وقوع هنگام در ثابت، نوع تحریک

 به سرعت به ژنراتور الکتریکی توان IEEE Type 1 نوع تحریک سیستم از استفاده هنگام در ولی داشت خواهد وجود هم

 .رسید خواهد خود پایدار حالت
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(: شکل موج توان مکانیکی ژنراتور با سیستم تحریک ثابت8شکل )  

 

 
 IEEE Type1 تحریک سیستم با ژنراتور مکانیکی توان موج شکل(: 9) شکل

 

 سیستم مکانیکی انتو ،t1=5s لحظه در شبکه به ژنراتور ورود هنگام در که شود می مشخص( 9) و( 8) های شکل مقایسه با

. داشت خواهد شدیدی توانی افت ثابت تحریک سیستم و باشد می ثابت تحریک از بیشتر خیلی IEEE Type 1 تحریک

 تحریک سیستم ولی بود خواهد باال بسیار ثابت تحریک سیستم مکانیکی توان اعوجاج t2=8s  در خطا وقوع زمان در همچنین

IEEE Type 1  گشت خواهد باز خود پایدار حالت هب کوتاه اعوجاج یک با. 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 ثابت تحریک سیستم با ژنراتور ترمینال جریان موج شکل(: 11) شکل

 

 
 IEEE Type1 تحریک سیستم با ژنراتور ترمینال جریان موج شکل(: 11) شکل

 

 ماهیت دلیل به ، t1=5s لحظه در شبکه به ژنراتور ورود هنگام در که شود می مشخص( 11) و( 11) های شکل مقایسه با

 ترمینال اعوجاج t2=8s در خطا وقوع هنگام در همچنین داشت خواهیم ژنراتور ترمینال در جریان افت ثابت تحریک سیستم

 .گردد می باز خود پایدار حالت به سرعت به IEEE Type 1 نوع در ولی بود خواهد شدید بسیار ژنراتور
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 ثابت تحریک سیستم با ورژنرات سرعت موج شکل(: 12) شکل

 

 
 IEEE Type1 تحریک سیستم با ژنراتور سرعت موج شکل(: 13) شکل

 

 سرعت  t2=8s زمان در خطا وقوع هنگام در ثابت تحریک سیستم در شود می مشاهده( 13) و( 12) های شکل مقایسه با

 IEEE Type 1 نوع تحریک سیستم در ولی داشت خواهد ادامه ثانیه چند تا و شد خواهد اعوجاج دچار بشدت ژنراتور نامی

 .گردد می بر خود پایدار سرعت به ممکن زمان کمترین در خطا رفع از پس ژنراتور سرعت

 

 گیری نتیجه .5

 صحیح عملکرد و قدرت سیستم گذرای پایداری مطالعه و سیستم سازی پیاده و طراحی در قدرت سیستم دینامیک عملکرد

 .است اهمیت حائز نیاز مورد بارهای تأمین و هشبک قطعی هنگام در ژنراتور

 سیستم گذرای پایداری اساساً مقاله این. کند می فراهم سیستم پایداری بررسی برای را دالیلی سیستم، شرایط این

33/11/3.3/0415kV است مفید قدرت سیستم تجهیزات عملکرد و طراحی در که کند می بررسی را. 

 در موجود های المان تمامی بودن دارا دلیل به باشد می موجود ETAP افزار نرم کتابخانه در که قدرت شبکه این از استفاده

 . است شده پیشنهاد DC شبکه و برق های تابلو خازنی، بانک القایی، و سنکرون موتوری بارهای شامل متوسط فشار خطوط

 می بنظر اینطور ابتدا در. شوند می مقایسه یکدیگر با IEEE Type 1 نوع از دیگری و ثابت نوع از یکی تحریک سیستم نوع دو

 می مشخص آمده دست به نتایج و تحلیل انجام از بعد ولی باشد می کافی سیستم ژنراتور برای ثابت تحریک سیستم که رسد

 گذرا اهایخط وقوع هنگام در دارای زیرا. نماید تضمین را شبکه پایداری نمیتواند ثابت، تحریک سیستم از استفاده که گردد

 .شد خواهد سیستم در ناپایداری بروز به منجر که باشد می ژنراتور های مشخصه در شدیدی های اعوجاج دارای

 جریان مکانیکی، و الکتریکی توان قبیل از ژنراتور های مشخصه تا کشد می طول که زمانی مدت و تغییرات دامنه مقایسه با

     مناسب تحریک طبیعی انتخاب با که شود می مالحظه بازگردد، خود نرمال کردعمل ناحیه به ژنراتور سرعت نیز و ترمینال
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 قطعی دچار شوند می تأمین طریق این از که مهمی بارهای تا نمود تضمین شبکه قطعی حالت در را ژنراتور پایداری توان می

 .نشوند
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