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 تاثير اختالالت داخلي شبكه جنوبشرق برپايداري ديناميكي
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 چكيده
    شرايط شبكه سراسري و قرار گرفتن نيروگاه بندرعباس 
در انتهاي اين شبكه، شرايط ويژه اي را براي منطقه 

نيروگاه بدون در  بطوريكه اين.است جنوبشرقي فراهم كرده
در ظرفيت نامي )  PSS ( مدار بودن پايدار ساز ديناميكي 

روز هر گونه داراي پايداري ديناميكي نبوده و در صورت ب
اختالل كوچك در شبكه پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي آن 

اين مسئله از زمان در مدار آمدن . شروع به نوسان مي نمايند 
اين نيروگاه يكي از مشكالت اساسي شبكه جنوب شرق بوده 
است بگونه اي كه امكان استفاده از تمامي ظرفيت توليدي آن 

 1368لذا در سال .  است پس از نصب نيروگاه ميسر نبوده
   PSSگروهي از محققين جهت در مدار آوردن و تنظيم   

اين نيروگاه همت گماشته و اين عمل براي ساختار شبكه در 
    . است آن زمان با موفقيت انجام گرفته

 با توجه به حوادث و خاموشيهاي اخير و تغييرات زيادي 
ري و جنوبشرق كه از آن سال تا كنون در ساختار شبكه سراس

صورت گرفته  الزم است بار ديگر مطالعات پايداري با 

در اين مقاله  مطالعات . ساختار فعلي شبكه انجام پذيرد
پايداري ديناميكي براي ساختار جديد شبكه و نيروگاه بندر 

انجام و ) تك ماشين( ماشين و باس بينهايتعباس با  مدل 
 . رائه ميگرددنيروگاه ا  اين PSSتنظيمات جديد براي 

 
  مقدمه-1

هدف اصلي اين پروژه بررسي رفتار ديناميكي شبكه جنوب 
شرقي به هنگام تغييرات كوچك ، وهمچنين تعيين ميزان 
ميرايي نوسانات فركانس پايين موجود در اين شبكه ناشي از 
اختالالت داخلي، با استفاده از مدل ماشين و باس بينهايت 

حدوديتهاي آن به دليل كمي اين مدل علي رغم م. ميباشد
پارامترهاي آن و سادگي مدارات مربوطه و در نتيجه كاهش 
محاسبات همواره جوابهاي قابل قبولي را ارائه داده است و به 
عنوان يك روش كالسيك جهت مطالعات ديناميكي مطرح 

 . بوده است 
شبيه سازي اين مدل با توجه به در مدار بودن پايدارساز 

  و PSS(Power System Stabilizer)سيستم قدرت  

98-F-PSS-731
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بدون درنظر گرفتن آن انجام شده و نتايج با يكديگر مقايسه 
همچنين راه حل هاي مناسب جهت جلوگيري از . مي شوند

ناپايداري ديناميكي منطقه جنوب شرقي و افزايش دمپينگهاي 
الزم جهت افزايش پايداري ديناميكي، مطرح شده و تاثير 

  اين نيروگاه PSSه هاي موجود در  تغييرات ضريب بهر
  بر روي ديناميك سيستم با ساختار فعلي Kw  و Kcشامل 

شبكه بررسي و تنظيمات مناسب براي اين ضرائب ارائه 
در انتها تاثير فيدبك تنظيم كننده سرعت و مدل . ميگردد

 .ديناميكي توربينها و گاورنر را در اين مدل بررسي مي نماييم 
 
 اطالعات ، انجام محاسبات استاتيكي   جمع آوري-2

  Zbusو تشكيل ماتريس 
   مطالعه در شبكه سراسري به دليل جمع آوري اطالعات 
مربوط به آن در عمل بسيار مشكل بوده و به سختي انجام مي 

با تمامي مشكالت موجود اين مهم كه اصل اول يك . شود 
ت كامل تحقيق موفقيت آميز مي باشد انجام پذيرفت و اطالعا

شبكه سراسري و آخرين تغييرات آن تهيه و جهت انجام 
پخش بار و ساير مطالعات مورد استفاده قرار گرفت تمامي 

 در شبكه kv 400/230اطالعات مربوط به ترانسهاي 
جنوبشرقي نيز با مراجعه به كاتالوگهاي آنان استخراج شده و 

عات پارامترهاي خطوط انتقال اين ناحيه با جمع آوري اطال
.  محاسبه گرديده است siscanآنان و استفاده از نرم افزار 

 1379اطالعات مربوط به توليد و مصرف از پيك بار سال 
 مورد 1380استخراج شده و با اصالحات الزم براي پيك 

شبيه سازي شبكه بر روي نرم افزار . استفاده قرار گرفته است 
Saba تحت Windows پخش بار  انجام گرفته و در نهايت

شبكه سراسري با موفقيت و در حالتهاي مختلفي انجام گرفت 
براي . كه نتايج آن در مراحل بعدي مورد استفاده قرار گرفت 

 كه يكي از ماتريسهاي مهم در معادل Zbusمحاسبه ماتريس 
سازي و شبيه سازي سيستم قدرت مي باشد، حالتهاي مختلفي 

مپدانس خطوط به در حالت اول ا. در نظر گرفته شده است
در حالت دوم از .  مدلسازي شده اندZ = R + JXصورت 

مقاومتهاي اهمي عناصر صرف نظر گرديده و اجزاي شبكه با 
 در نظر گرفته شده و  Z = JXراكتانس سلفي آنها به صورت 

 براي سه حالت مختلف رآكتانس ژنراتورها ، Zbusماتريس 
jxd ، jx'd و jxq اسبه و تشكيل مح.   محاسبه شده است

Zbus بر مبناي تشكيل Ybus ميباشد كه برنامه كامپيوتري 
 ]1. [ نوشته شده است MATLABمربوطه در فضاي 

     
 شبيه سازي ديناميكي نيروگاه بندرعباس و باس -3

 )        PSS(بدون پايدار ساز ديناميكي نيروگاه  بينهايت
دامنه سر و در مطالعات ديناميكي شبكه ها با سيگنالهاي كم 

كار داريم حسن اين مورد تبديل معادالت غير خطي ماشين به 
معادالت خطي حول نقطه كار مي باشد در اين حالت امكان 
استفاده از روشهاي متداول در بررسي سيستمهاي كنترل خطي 
فراهم شده و در حوزه زمان نيز با استفاده از تحليل معادالت 

در حوزه فركانس با استفاده از حالت و تعيين مقادير ويژه و يا 
توابع تبديل و تعيين قطب ها و صفرهاي آنان مي توان تحليل 

براي شروع فرض مي كنيم كه . پايداري سيستم را انجام داد 
  Z = R + JXنيروگاه از طريق يك خط انتقال با امپدانس 

 + G =با ادميتانس  به باس بينهايت متصل شده و بار محلي
JB Y  مي باشد) 1(كل مطابق ش . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Z = R + jX

Y = G + jB

Xd
X'd
Xq

Vo

P, Q

 دل ماشين و باس بينهايت مدارنمو)1(شكل

  I

باس بينهايت
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 Q  و P، ولتاژ ترمينال ژنراتورVt در مدار باال مقادير 
توانهاي اكتيو و راكتيو نيروگاه، از طريق پخش بار و محاسبات 
استاتيكي شبكه بدست آمده و به عنوان نقطه كار سيستم مي 

 راكتانسهاي نيروگاه Xq  و X'd  و  Xdمقادير. باشند 
 مقادير. وي كاتالوگهاي نيروگاه بدست آمده انداز رهستند كه 

Z  و Y با توجه به ساختار شبكه و ] 1[ در فصل دوم مرجع
  محاسبه شده اند كه در اين مقاله Zbusاز طريق ماتريس 

براي يادآوري و استفاده از آنها در شبيه سازي آورده مي شوند 
   . 

Vt = 1.02   pu       P =  10.5  pu     
Q = 4.93    pu       Z = 0.0053 + j 0.0897     pu 
Y = 1.26- j  0.94  pu        Xd= 0.1376    pu    
X'd = 0.0289    pu            Xq = 0.134    pu   

 
براي بررسي  ) 2(شكل بر اساس مدار فوق، نمودار 

پايداري ديناميكي منطقه جنوبشرق از طريق مدل ماشين و 
 ثابت اينرسي و Mدر آن  ت مي آيد كه باس بنهايت  به دس

Dو   ضريب دمپينگ T'do ثابت زماني مدار باز ماشين 
تشريح و ] 1[ كه معادالت آنها  در فصل دوم مرجع هستند

مقادير آنها در نقطه كار سيستم محاسبه شده اند كه براي 
  در اين قسمت MVA 100يادآوري و تبديل آنها به مبناي 

  .   آورده مي شوند 
    MVA(           M = 6.68  pu 1600در مبناي    ( 

   MVA( pu     M = 6.68 * 1600/100 =106.24 100  در مبناي( 
  MVA(       D = 5.092  pu 100در مبناي     ( 

 T'do = 7.36  S 
نيز معادالت الزم براي تعيين ] 1[در فصل سوم مرجع 

ا در نظر گرفتن  به دست آمده و سپس بK6  اليK1ثابتهاي 
شرايط اوليه سيستم مقادير اين ثابتها حول نقطه كار و با 

 .    استفاده از يك برنامه كامپيوتري محاسبه شده است 
           

K1 = 2.3439                 K2 = 10.1973 
K3 = 0.5354                 K4 = 0.8119  
K5 = - 0.2226                K6 = 0.6496       

  منفي مي باشد كه K5همانگونه كه مشخص است مقدار
 در بارهاي انتقالي باال و K5مقدار منفي براي ثابت “ اصوال

بين ماشين و باس بي ) خطوط طوالني( امپدانس بزرگ 
نهايت ايجاد مي شود و اين مورد سبب ايجاد فيدبك مثبت در 

 شده كه اين مورد ممكن است) 2(حلقه هاي كنترلي شكل 
سبب ناپايداري و ايجاد نوسان با فركانس كم در اين سيستم 

بنابراين وجود .  موسوم است ناپايداري ديناميكيگردد كه به 
K5 منفي در اين سيستم همواره خطر ايجاد ناپايداري  

با توجه به اينكه امپدانس رابط . ديناميكي را به همراه دارد 
است بنابراين ثابت “ بين ماشين و باس بي نهايت تقريبا

 بستگي به توان انتقالي توسط ژنراتور به باس بي K5عالمت 
 حد پايداري ديناميكينهايت داشته كه حد اين توان به عنوان 

 .موسوم است 
براي بررسي موارد باال در سيستم فوق و تعيين شرايط 
ناپايداري آن يك برنامه كامپيوتري براي شبيه سازي اين 

   نوشته شده است و MATLABسيستم در نرم افزار  
  كه K5خروجي هاي اين سيستم براي مقادير متفاوتي از

بيانگر ميزان توليد و انتقال توان نيروگاه مي باشد به دست 
  به Vref∆الزم به يادآوريست  كه در اين برنامه . آمده اند

تاثير اختالالت داخلي عنوان ورودي در نظر گرفته شده و 
 بررسي ميشود ورودي به ملكرد سيستممنطقه جنوبشرق بر ع

  ثانيه از شبيه 3 ثانيه و پس از    3شكل يك پله به مدت 
.     به سيستم اعمال مي شودpu 0.05سازي  وبا ارتفاع   

 . ثانيه در نظر گرفته شده است 60  مدت شبيه سازي
 δ∆خروجي هاي اين برنامه نيز شامل شكل موجهاي 

تغييرات سرعت ( Vt ،  ∆ω∆، )  تغييرات زاويه روتور(
و )  استاتورالقايي درتغييرات ولتاژ   (E'q∆، ) زاويه اي رتور

∆P6و3.[  مي باشد [ 

                                                                                                                   
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 )1(هاي افزايش پايداري  الالت داخلي شبكه جنوب شرق بر پايداري ديناميكي اين شبكه و راهتاثير اخت
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

4 

 
 
 

 
 
 

 نمودار ديناميكي مدل ماشين و باس بينهايت: ) 2(شكل 
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كه از اشكال فوق مشخص است به ازاي اين همانگونه 
  كه در ماكزيمم توان انتقالي محاسبه شده است K5مقدار 

فركانس اين . سيستم فوق نوساني بوده و ناپايدار مي باشد 
 .نوسانات نيز به صورت زير به دست مي آيد 

               T = 10/6.5 = 1.5384  S       پريود نوسانات            
  f = 1/T = 0.65 HZ       ωd = 2*π *f  = 4.084   rad/S  

براي دمپينگ نوسانات فوق و پايداري سيستم بدون استفاده 
 كاهش K5 بايستي مقدار PSSاز پايدار ساز سيستم قدرت 

 .  داده شود كه به مفهوم كاهش توان توليدي نيروگاه مي باشد 
قادير براي بررسي اين موضوع شبيه سازي سيستم براي م

  به ازاء δ∆ انجام گرفت و شكل موج K5متفاوتي از ثابت 
ترسيم شده ) 10(و ) 9( در اشكال  ) vref∆(ورودي قبلي 

فركانس نوسانات  حاصله نيز در انتهاي هر شكل موج . است 
 .      محاسبه شده است 

 

  )8( شكل  )7( شكل 

  )3( شكل 

∆vref ( pu )  

 )5( شكل 

∆δ ( DEG.)

  )6( شكل

∆ω ( pu) 

   )4(شكل 

∆p ( pu)

∆E'q ( pu )∆Vt ( pu )
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همانگونه كه از اشكال فوق مشخص است هر چه مقدار 
K5 بيشتر كاهش داده شود نوسانات حاصل نيز سريعتر از 

بين رفته و فركانس آنها نيز كاهش مي يابد  و در نهايت با در 
  نوسانات سيستم داراي K5 = - 0.02نظر گرفتن ثابت  

 100 بوده و پس از حدود ωd = 2.8314  rad/Sفركانس 
  در K5پس از قرار دادن اين مقدار .ثانيه از بين مي روند 

 ، هر گاه K6 الي K1برنامه كامپيوتري محاسبه ثابتهاي 
توان قابل توليد  ساختار شبكه تغييرات عمده اي نداشته باشد

 :نيروگاه برابر است با 
P = 572     MW    ,     Q = 290   MVAR        

در .  را افزايش دادP مي توان مقدارQ با كاهش ميزان  كه  
هر صورت اين مقدار توان كمتر از نصف ظرفيت نيروگاه مي 

 “  اين نيروگاه عمالPSSباشد  بنابراين بدون در مدار بودن 
 

فقط مي توان از نصف ظرفيت قابل توليد آن استفاده نمود به 
با .  نباشيمي ديناميكيناپايدارطوريكه با اطمينان كافي داراي 

اين ميزان توليد نيز نوسانات حاصل براي مدت نسبتا زيادي 
ادامه مي يابد كه براي قسمتهاي مكانيكي نيروگاه شامل شفت 

بنابراين با توجه به . و ياتاقانهاي نگهدارنده آن مضر مي باشد 
براي افزايش توليد و افزايش عمر , كمبود توليد در منطقه 

  آن تنظيم PSS اين نيروگاه بايستي حتما قطعات متحرك
 .شده و به طور فعال در مدار باشد 

 
 شبيه سازي ديناميكي نيروگاه بندرعباس و باس -4

   نيروگاه    PSSبينهايت با در مدار بودن 
   اين نيروگاه به صورت PSSبلوك دياگرام حلقه كنترل   

 .  مي باشد)  11(شكل  

 
 

 

 

 

 

 )9(شكل 

∆δ ( DEG.)      K5 = - 0.15

 1.6667 = 10/6            پريود نوسانات      
 S HZ f = 1/T = 0.6  

        ωd = 2*π *f  = 3.768   

 )10(شكل
 S 2.2 = 10/4.5            پريود نوسانات      

HZ f = 1/T = 0.45  
        ωd = 2*π *f  = 2.8314   

∆δ ( DEG.)      K5 = - 0.02

∆Vpss

 pssحلقه كنترل )11(شكل

∆

∆∆
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  است P∆ ، قدرت حقيقي ژنراتور PSSسيگنال ورودي 
كه يك )  1(كه ابتدا هارمونيكهاي باالي آن توسط بلوك 

مي ) بلوك شوينده ) ( 2(فيلتر است گرفته شده و وارد بلوك 
 در زمان ايجاد نوسانات PSSشود كه وظيفه آن فعال نمودن 

با فركانس پايين در قدرت حقيقي خروجي ژنراتور است و 
 را غير فعال PSSائمي و عدم نوسان ، مدار  به هنگام حالت د

با انتگرال گيري از قدرت ) 3(سپس در بلوك .  مي نمايد
  به دست آمده و ω∆حقيقي ، سيگنال سرعت ماشين  

    و Kcسيگنالهاي قدرت و سرعت با ضريب بهره هاي 
Kw كه توليد كننده سيگنال پايدار ساز است ) 4( وارد بلوك

يك جبران كننده تقدم فاز است كه اين بلوك . مي شوند
  اين PSSتنظيم  .   را ايجاد مي كندPSSسيگنال خروجي 

نيروگاه براي ايجاد سيگنال مناسب جهت از بين بردن 
نوسانات با فركانس پايين و افزايش دمپينگ سيستم توسط 

 ميسر است كه Kw وKcمحاسبه و تنظيم ضريب بهره هاي 

ن با توجه به ساختار شبكه اين عمل توسط گروهي از محققي
  مذكور تنظيم و در PSS  انجام گرفته و  1368در سال  

 با توجه به به بررسيهاي انجام شده ]7 [.مدار قرار گرفت
  در آزمايش گرم Kw  و Kcتوسط ايشان مقدار نهايي 

 در نظر گرفته     Kc = 0.4             Kw = 0.07: نيروگاه مقادير
 براي شيبه سازي اوليه ما نيز منظور شده شد كه اين مقادير

 بر عملكرد ديناميكي نيروگاه PSSبراي بررسي تاثير.  است
بندرعباس يك برنامه كامپيوتري براي شبيه سازي بلوك 

  نوشته شده MATLABدر نرم افزار  )  2(دياگرام شكل 
 به عنوان ورودي با مشخصات Vref∆است در اين برنامه 
  و δ,   ∆Vt,   ∆ω  ,∆E'q ,  ∆P∆ز قبلي و خروجيها ني

∆Vpssد كه به ازاي ثابتهاين مي باشK1 الي  K6 در بار  
الي ) 12(   در اشكال Kw = 0.07  و Kc = 0.4نامي و 

      ]5و2[.   ترسيم  شده اند) 17(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  )13 (شكل)12(شكل 

∆δ ( DEG.)      ∆ω (pu)   

  )15 (شكل )14(شكل 

∆E'q(pu)  ∆P (pu)      

∆Vt (pu)   ∆Vpss (pu) 

  )17(شكل )16(شكل 
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به طوريكه از اشكال فوق مشخص است با در مدار بودن  
 نيروگاه بندرعباس دمپينگ  PSSپايدار ساز ديناميكي

نوسانات  سيستم افزايش يافته و نوسانات با فركانس پايين از 
و ضريب ميرايي سيستم  فركانس اين نوسانات. بين مي روند 

ζ به صورت زير محاسبه مي شود . 
  T =10/5 = 2S پريود نوسانات = S Ts 65 زمان ميرايي نوسانات

HZ  f = 1/T = 0.5   
  ζ = 4/ωd*Ts = 0.02    ωd = 2*π *f  = 3.1416   rad/S  

ولي با توجه به اشكال فوق با مقادير در نظر گرفته شده براي 
Kc و Kw و با ساختار فعلي شبكه دمپينگ سيستم پايين بوده و 

زمان الزم براي از بين رفتن كامل نوسانات با فركانس پايين 
 32 اين زمان   ثانيه مي باشد و تعداد نوسانات در65حدود 

بنابراين با ساختار فعلي . نوسان تا از بين رفتن كامل آنها ميباشد 
 جهت از بين بردن Kw و Kcشبكه مقادير تنظيم شده براي 

  اين PSSهاي  بهره ضريب سريع نوسانات مناسب نبوده و بايستي
 . نيروگاه با در نظر گرفتن ساختار فعلي شبكه مجددا  تنظيم گردند

   بر Kw و Kc تاثير تغيير ضريب  بهره هاي -4-1
 عملكرد سيستم         

 با Kw  و Kcبراي بررسي تغييرات ضريب بهره هاي 
ساختار فعلي شبكه در افزايش پايداري ديناميكي نيروگاه 

 آن به اين صورت عمل مي PSSبندرعباس و تنظيم مجدد 
در  ) Kw = 0.07(   مقدار اوليه Kw شود كه ابتدا  ضريب

   بر عملكرد سيستم فوق Kcنظر گرفته شده و تاثير تغييرات  
 .بررسي مي شود 

 )  2(براي بررسي اين موضوع شبيه سازي سيستم شكل  
  δ∆   انجام گرفته و شكل موج Kcبراي مقادير متفاوتي از  

و ) 18(در اشكال )  Vref∆(به ازاي همان ورودي قبلي 
نس نوسانات حاصل و ضريب فركا. ترسيم شده اند ) 19(

ميرايي سيستم نيز در انتهاي هر شكل موج در صورت 
 .محاسبه شده است , پايداري سيستم 

 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

از بررسي اشكال فوق مشخص مي شود كه هر گاه 
 افزايش داده شود ميرايي سيستم كاهش پيدا 0.4 از  Kcمقدار

يش يافته و در زمان طوالني كرده و تعداد نوسانات آن افزا
سيستم فوق “  اصوال Kc > 0.6تري از بين مي روند و براي

  ضريب 0.4  از   Kcولي با كاهش.  مي باشد ناپايدار
ميرايي سيستم افزايش يافته و نوسانات با فركانس پايين 

سريعتر و در زمان كمتري ميرا مي شوند ولي حتي با كمترين 
از هم ميرايي سيستم به حد مطلوب    بKcمقدار ممكن براي  

نمي رسد و براي رسيدن به دمپينگ مناسب بايستي ضريب  
Kw براي بررسي تغييرات  .    نيز تغيير داده شودKw بر   

 در نظر گرفته شده و  Kc = 0.1عملكرد سيستم فوق مقدار 
 .روي رفتار سيستم فوق بررسي مي شود بر Kw تغييرات تاثير

 )18 (شكل 

Kc = 0.1              ∆δ ( DEG.)

 Kc تاثير كاهش

  T = 10/6 = 1.67 Sپريود نوسانات = 30S    Ts نوسانات  ييزمان ميرا
         HZ f = 1/T = 0.6  

  ζ = 4/ωd*Ts = 0.035 ωd = 2*π *f  = 3.768   rad/S

  )19(شكل 
سيستم ناپايدار است

Kc = 0.61              ∆δ ( DEG.)

Kcتاثير افزايش  
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براي مقادير )  2(شبيه سازي سيستم شكل براي اين منظور 
  به ازاء ورودي قبلي δ∆  انجام گرفته و Kwمتفاوتي از 
(∆Vref) ترسيم ) 23(الي ) 20(  به دست آمده و در اشكال

فركانس نوسانات حاصل و ضريب ميرايي سيستم . شده است
نيز در انتهاي هر شكل موج در صورت پايداري سيستم  

 .محاسبه شده است 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 

                                                      
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 

پس از بررسي اشكال فوق مشخص مي شود كه هر گاه 
   كاهش داده شود ميرايي سيستم كاهش 0.07  از  Kwمقدار

 و تعداد نوسانات آن افزايش يافته و در زمان طوالني پيدا كرده
 ضريب   0.07 از  Kwولي با افزايش. تري از بين  مي روند

ميرايي سيستم افزايش يافته و نوسانات فركانس پايين سريعتر 
  Kw 1 =و در زمان كمتري ميرا مي شوند بطوريكه كه براي 

نات    رسيده و نوساζ  = 0.37ضريب ميرايي به حدود 
حاصل در همان نوسان اول ميرا شده و از بين مي روند كه 

  )21(شكل )20(شكل 

  )23 (شكل 

Kw = 0.04              ∆δ ( DEG.)

 Kc تاثير افزايش و  كاهش

سيستم ناپايدار است

  T = 10/5 = 2 Sپريود نوسانات = 100S    Ts نوسانات  ييزمان ميرا
         HZ f = 1/T = 0.5  

  ζ = 4/ωd*Ts = 0.012 ωd = 2*π *f  = 3.1416   rad/S

Kw = 0.2              ∆δ ( DEG.)

 )22 (شكل 
  T = 5 Sپريود نوسانات = S    Ts 8.5 نوسانات  ييزمان ميرا

         HZ f = 1/T = 0.2  
  ζ = 4/ωd*Ts = 0.374 ωd = 2*π *f  = 1.26   rad/S

Kw = 1              ∆δ ( DEG.)Kw = 1.85              ∆δ ( DEG.)

  T = 10/ 5 = 2Sپريود نوسانات = 20S    Tsنوسانات   ييزمان ميرا
         HZ f = 1/T = 0.5  

  ζ = 4/ωd*Ts = 0.063 ωd = 2*π *f  = 3.1416   rad/S
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ولي با . عملكرد سيستم در اين حالت بسيار مطلوب مي باشد 
   سيستم 1.5 در مقادير باالتر از   Kwافزايش بيشتر ضريب 

 . مي رود ناپايداريمذكور مجددا به سمت 
در هر صورت با توجه به شبيه سازي انجام شده با ساختار 

علي شبكه جنوب شرقي و شبكه سراسري مقادير پيشنهادي ف
 جهت افزايش مطلوب Kw  و Kcبراي ضريب بهره هاي 

دمپينگ نيروگاه بندرعباس و شبكه جنوب شرقي در مقابل 

 Kc = 0.1         Kw = 1نوسانات با فركانس پايين مقادير

كه البته مقادير فوق بايستي در آزمايش گرم واحدها . باشد مي 
  به Vpss∆  و δ∆شكل موج   . نيز مورد تاييد قرار گيرند 

 ) 25( و  )  24(در اشكال    تعريف شده قبليVref∆ازاي  
ترسيم شده و  فركانس نوسانات حاصل و ضريب ميرايي 

 ]6 و5. [سيستم نيز در انتها محاسبه شده است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يستم         عملكرد س بر سرعت كننده تنظيم تاثيرفيدبك -4-2

فيدبك اصلي ديگري كه در ژنراتورهاي سنكرون وجود 
  مي باشد كه مربوط به مدل Pm∆دارد تنظيم كننده سرعت   

با . ديناميكي توربينها و گاورنر و حلقه تنظيم سرعت مي باشد 
توجه به مكانيكي بودن توربينها و گاورنر در ماشين سنكرون 

بك در مقايسه با ثابت ثابت زمانيهاي مربوط به اين فيد
باال بوده و در نتيجه “ زمانيهاي ژنراتور و سيستم تحريك نسبتا

  در حالت ديناميكي ماشين Pm∆مي توان از تغييرات  
در اين قسمت از , در عين حال . سنكرون صرف نظر نمود 

پروژه جهت دقت بيشتر تاثير فيدبك تنظيم كننده سرعت بر 
ي شده و نتايج آن ذكر مي عملكرد ديناميكي سيستم بررس

بلوك دياگرام كامل ديناميكي نيروگاه بندرعباس در . گردد 
مدل ماشين و باس بي نهايت با در نظر گرفتن حلقه تنظيم 

ترسيم  )  2(   آن در شكل PSSسرعت و در مدار بودن  

براي بررسي تاثير فيديك تنظيم كننده سرعت بر .شده است 
 حالتهاي متفاوتي در نظر گرفته عملكرد ديناميكي سيستم فوق

 .شده است كه به شرح زير مي باشند 
 
   نيروگاه با تنظيمهاي    PSS در مدار بودن4-2-1

              Kw = 0.07  و   Kc = 0.4موجود  
براي بررسي رفتار فيدبك تنظيم كننده سرعت با توجه به  

وجود ،   نيروگاه بندرعباس با تنظيم هاي مPSSدر مدار بودن 
براي . انجام گرفته است ) 2(شبيه سازي بلوك دياگرام  شكل 

تاثير اختالالت   ورودي قبلي ميباشد و Vref∆شبيه سازي  
 با در مدار بودن پايدار ساز و فيدبك داخلي منطقه جنوبشرق

تنظيم كننده سرعت بر عملكرد سيستم بررسي ميشود  
و   )26( ال   مي باشد كه در اشكPm∆   و  δ∆خروجي نيز 

 ]4و3. [ترسيم شده اند )  27( 

 )24 (شكل   )25 (شكل 
  T = 5 Sپريود نوسانات = S    Ts 8.5 نوسانات  ييزمان ميرا

         HZ f = 1/T = 0.2  
  ζ = 4/ωd*Ts = 0.374 ωd = 2*π *f  = 1.26   rad/S

Kw = 1       Kc=0.1       ∆δ ( 

  T = 5.5 Sپريود نوسانات = S    Ts 8.5 نوسانات  ييزمان ميرا
         HZ f = 1/T = 0.18  

  ζ = 4/ωd*Ts = 0.41 ωd = 2*π *f  = 1.143   rad/S

      Kw = 1      Kc=0.1   
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با در نظر گرفتن , از بررسي اشكال فوق نتيجه مي شود كه 

  نوسانات ناشي از PSSحلقه تنظيم سرعت با وجود 
ناپايداري ديناميكي در سيستم ميرا مي شوند و فركانس 

  ωd = 3.14نوسانات نيز تقريبا مشابه قبل و ثابت ميباشد  
rad/S ولي دامنه و زمان نوسانات كاهش يافته است به گونه 

اي كه دامنه اولين نوسان درزمان شبيه سازي بدون حضور 
   درجه بود و پس از 0.18حلقه تنظيم سرعت در حدود  

 ولي با وجود  .  ثانيه ميرا شده و از بين مي روند 65حدود 
   0.07حلقه تنظيم سرعت دامنه اولين نوسان به حدود  

  ثانيه ميرا شده و  60درجه رسيده و نوسانات پس از حدود 
 .از بين مي روند 

نيروگاه با تنظيم هاي  PSS  در مدار بودن -4-2-2
   و Kc=0.1: پيشنهادي اين پروژه  

Kw=1                                                                    
 در اين حالت تاثير فيدبك تنظيم كننده سرعت با وجود در 

  نيروگاه بندرعباس با تنظيم هاي پيشنهادي PSSمدار بودن 
اين پروژه بر روي رفتار ديناميكي سيستم بررسي مي شود 

∆Vref ورودي قبلي و خروجي نيز  ∆δ و  ∆Pm مي  
 .ترسيم شده اند )  29(و  )28(باشد كه در اشكال 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

در اين حالت , همانگونه كه از اشكال فوق مشخص است 
نيز تنظيم هاي پيشنهادي اين پروژه براي ضريب بهره هاي 

Kc  و  Kw    جواب مناسب داده و نوسانات ديناميكي
ر اولين نوسان ميرا شده و از بين مي روند بدون سيستم د

دامنه نوسانات و ضريب ميرايي , اينكه تغييراتي در فركانس 

سيستم داده شود  بنابراين با حضور فيدبك تنظيم كننده 
باز هم نتايج قبلي , سرعت در مدل ماشين و باس بي نهايت 

به دست آمده از اين پروژه و لزوم تنظيم مجدد ضريب 
  با ساختار  )  Kw   وKc(    نيروگاه بندرعباس PSSهاي  بهره

در مرحله بعدي اين پروژه . فعلي شبكه مجددا تاييد مي شود 

  )27 (شكل )26 (شكل 

∆Pm ( pu) ∆δ( DEG.)

  )29 (شكل  )28 (شكل 

∆δ( DEG.)
∆Pm( pu) 
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نيز با توجه به مدل دو ماشين به بررسي نوسانات ديناميكي 
شبكه جنوب شرقي پرداخته كه نتايج بدست آمده از هر دو 

سازيهاي انجام مدل يكسان بوده و اين امر دليل بر دقت شبيه 
 نتايج مربوط به مدل .شده و روشهاي بكار رفته در پروژه دارد

 . همين كنفرانس ارائه شده است به اي مقاله جداگانه طي ماشين دو
 
  نتيجه گيري و پيشنهادات-7

در اين مقاله اثر اختالالت داخلي منطقه جنوب شرقي بر 
گرفته و روي پايداري ديناميكي اين شبكه مورد بررسي قرار 

از نتايج آن جهت تعيين تنظيم مجدد پايدار ساز ديناميكي 
)PSS( نيروگاه بندرعباس براي از بين بردن نوسانات  

فركانس پايين و افزايش پايداري ديناميكي اين شبكه با 
بنابراين . ساختار فعلي شبكه سراسري استفاده شده است

نيز مورد پيشنهاد مي شود كه تنظيمات جديد در آزمايش گرم 
.    اين نيروگاه قرار داده شود PSSتاييد قرار گرفته و روي 

  اين پروژه تنظيم  همچنين پيشنهاد ميشود با استفاده از نتايج

PSS  نيروگاه كرمان كه با تكميل كليه واحدهاي گازي و
بخار آن ، نقش كليدي در منطقه جنوب شرقي دارد ، نيز انجام 

 نيروگاه بندرعباس جهت PSSگرفته و هماهنگي آن با  
 .قرار گيرد نظر شرقي مد پايداري ديناميكي شبكه جنوب افزايش
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  در انتها بايستي يادآوري نمود كه با توجه به اينكه در اين 
پروژه با شبكه هاي واقعي كار شده است مسلما كاستي هاي 

كه با يك وجود داشته و دارد و دليل عمده آن نيز اين است 
شبكه واقعي كه داراي شرايط خاص خود مي باشد و 
پارامترهاي آن به سختي در دسترس قرار مي گيرند كار شده 

به طوريكه مي دانيم در اكثر مقاالت و پروژه ها سعي .  است 
افراد بر اين است كه مطالعه خود را با يك شبكه فرضي كه 

با همه . دهند همه پارامترهاي آن در اختيار باشند، انجام 
دشواريهاي موجود انجام اين پروژه مي تواند باب جديدي را 
براي محققين باز نمايد كه تحقيقات خود را براي شبكه واقعي 
ايران انجام داده به گونه اي كه بتوان از نتايج آن در شبكه 

سراسري برق ايران استفاده نموده و مشكالت واقعي شبكه 
 .  ن خسارات و خاموشيها كاهش يابدكمتر شود و در نتيجه ميزا

 بدينوسيله مراتب قدرداني و سپاس خود را از مدير عامل 
و رئيس كميته تحقيقات  شركت برق منطقه اي كرمان و ساير 

هاي  اعضاي محترم اين كميته كه با تصويب اين پروژه قدم
اوليه و محكمي را در بررسي مسائل واقعي شبكه جنوب 

 ابراز داشته و براي همه آنان آرزوي موفقيت ، اند شرقي برداشته
 . و توفيق روز افزون را  از خداوند بزرگ مسئلت داريم

مرحوم درپايان، اين مقاله را به روان پاك برادر عزيزم  
تحقيق حاضر .  تقديم مينمايممهندس سيد علي اصغر حسيني

براي . حاصل بيش از يكسال تالش خستگي ناپذير او بود
 مشكالت شبكه جنوبشرق آرزوهاي بزرگي در كمك به رفع

روحش شاد و . سر داشت كه متاسفانه اجل مهلتش نداد
 .  باديادش گرامي
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