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 :چكيده
سيستم تحريك ژنراتور سنكرون يكي از اجزاء اساسي 

الگوريتم به كار رفته در سيستم كنترل و نوع . باشد نيروگاه مي
سيستم تحريك، تعيين كننده رفتار ديناميكي ژنراتور در مقابل 

از مسائل مطرح در نيروگاههاي . باشد اغتشاشات شبكه مي
 جايگزيني سيستم تحريك قديمي مانند نيروگاه بعثت،

ديناميك به علت پاسخ كند و مشكالت ناشي از فرسودگي با 
سيستم تحريك استاتيك . باشد سيستم تحريك استاتيك مي

ذاتاً داراي سرعت پاسخ بااليي است و بخش كنترل آن به 
. علت استفاده از پردازشگرهاي ديجيتال قابليتهاي فراواني دارد

هاي  كننده زيني، تنظيم كنترلاز نكات مهم در بحث جايگ
در اين مقاله الگوريتمهاي مختلف . باشد سيستم جديد مي

سازي گرديده و اثر متقابل  كنترلي در مورد نيروگاه بعثت شبيه
عملكرد دو واحد موازي بر روي يكديگر در پاسخ به تغييرات 

 . بار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

  مقدمه-1
باشد كه   مي100MWل سه واحد بخار نيروگاه بعثت شام

 از 70MWبه علت فرسودگي و كهنگي سيستم در نقطه كار 
سيستم تحريك موجود از نوع . شود برداري مي آن بهره

دين است كه به علت مشكالت در  ديناميك همراه با آمپلي
اي  تعمير و نگهداري، نبود قطعات يدكي و سرعت پائين پروژه

 تحريك ديناميك با سيستم تحريك با هدف جايگزيني سيستم
استاتيك در پژوهشگاه ه نيرو تعريف گرديد و هم اكنون 

. باشد اندازي آن در حال اجرا مي مراحل نهايي نصب و راه
يكي از مسائل مهم و قابل توجه رفتار ديناميكي سيستم 
تحريك جديد در كنار سيستمهاي تحريك قديمي واحدهاي 

با توجه به . باشد  روي يكديگر ميديگر و اثر متقابل آنها بر
اهميت موضوع قبل از اجراي پروژه و تعيين الگوريتم كنترل، 
ابتدا سيستم تحريك موجود و ژنراتور با استفاده از آزمايش 

 سپس با استفاده از مدل بدست آمده دو ]1[شناسايي گرديد 
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سازی  واحد نیروگاه بعثت با دو سیستم تحریک متفاوت شبیه
. یتمها کنترل پیشنهادی بر روی آن پیاده گردیدگردید و الگور

های کنترل و نتایج  سازی، استراتژی در ادامه نحوه مدل
 . سازی بررسی خواهد شد شبیه

 
 سازی نیروگاه بعثت  لمد -2

 100MWنیروگاه بعثت متشکل از سه واحد بخار 
باشد که معموالً دو واحد آن در مدار است و به علت  می

با توجه . نماید  تولید می70MWحدود فرسودگی هر واحد 
ذکور و شرایط کارکرد واقعی نیروگاه دو ژنراتور به مطالب م

بلوک دیاگرام تک . به صورت موازی در نظر گرفته شده است
ولتاژ . نشان داده شده است) 1(خطی نیروگاه بعثت در شکل 

 کیلوولت است که از طریق یک 8/13ترمینال ژنراتورها 
 کیلوولت افزایش یافته و 63 به 8/13 افزاینده ترانسفورماتور

اند بر روی این   کیلوولت متصل شده63بدین ترتیب به باس 
کنندگان  باس یک بار محلی قرار دارد که مربوط به مصرف

 کیلوولت 63در انتهای خط . باشد اطراف نیروگاه می
 کیلوولت 230 به 63ترانسفورماتور دیگری با نسبت تبدیل 

 کیلوولت متصل 230ه است که خروجی آن به شبکه قرار گرفت
 230افزار سبا معادل تونن شبکه  با استفاده از نرم. ]2[است 

 Vth و Zthکیلوولت محاسبه شده است به طوریکه مقادیر 
∠1 و j/128آن به ترتیب عبارتند از  مشخصات . باشد  می5

 شده مربوطه به ژنراتور و ترانسفورماتورها در انتهای مقاله ذکر
 . است

یستم تحریک ژنراتور واحد یک از نوع دینامیک مدل س
دین و ژنراتور واحد دو از نوع استاتیک  همراه با آمپلی

جهت تعیین مدل سیستم تحریک دینامیک ابتدا با . باشد می
گیریهای المانها در  استفاده از اسناد و مدارک موجود و اندازه

، سپس با انجام حالت خاموش مدل تحلیلی بدست آورده شد
آزمایشات دینامیکی از ورودی و خروجی تک تک قسمتهای 

با استفاده از اطالعات . برداری گردید سیستم تحریک نمونه
برداری شده مدل آزمایش تهیه و پس از ترکیب مدل  نمونه

این . آزمایش و مدل تحلیلی، مدل نهایی سیستم بدست آمد

وهشکده برق تهیه برداری شبکه پژ مدل که توسط گروه بهره
 . نشان داده شده است) 2(گردیده در شکل 

سازی  سیستم تحریک استاتیک بکار گرفته شده در شبیه
پل یکسوساز، ترانسفورماتور قدرت و : شامل سه بلوک اصلی 
مدل سیستم تحریک استاتیک ) 3(شکل . سیستم کنترل است

دد به گر در سیستم کنترل الگوریتم انتخابی اعمال می. باشد می
نحوی که سیگنال خروجی سیستم کنترل که زاویه آتش 

باشد براساس سیگنالهای فیدبک و الگوریتم  یکسوساز می
پل یکسوساز از نوع تمام کنترل شونده . گردد کنترل تعیین می

. ست که قابلیت اعمال ولتاژ مثبت و منفی را داردتریستوری ا
ریان تحریک را توان ج با استفاده از ولتاژ منفی به سرعت می

کاهش داد و بدین نحو سرعت پاسخ سیستم تحریک در هر 
ولتاژ خروجی ژنراتور از طریق یک . باشد دو جهت باال می

ترانسفورماتور قدرت به سطح ولتاژ مناسب کاهش داده 
شود و سپس یکسوساز ولتاژ متناوب ثانویه ترانسفورماتور  می

یق سیستم کنترل را با توجه به سیگنال زاویه آتش که از طر
ولتاژ مستقیم تولید شده به . نماید گردد یکسو می تعیین می

پیچ میدان اعمال گردیده و بدین ترتیب جریان مستقیم  سیم
سازی  مدل بکار رفته جهت شبیه. گردد تحریک تامین می

باشد که بدین ترتیب  یکسوساز، شامل شش تریستور می
 گرفته شده است دینامیک و رفتار غیرخطی سوئیچها در نظر

، البته با توجه به سرعت پاسخ باالی این سوئیچهای نیمه ]3[
هادی و دینامیک کند المانهای دیگر و از آنجائیکه هدف 

توان به  باشد می اصلی این مقاله بررسی پاسخ دینامیکی می
جای این مدل پیچیده و دقیق از مدلهای دینامیکی موجود در 

 .]4[ده نمود استانداردها و مقاومت استفا

 
 های کنترل  ستراتژیا -3

در سیستم کنترل عالوه بر ولتاژ ترمینال ژنراتور از 
سیگنالهای دیگر فیدبک گرفته تا ژنراتور در ناحیه کاری مجاز 
خود باقی بماند و توان راکتیو متناسب بین واحدهای مختلف 

گر با توجه  نوع سیگنال فیدبک و ضریب جبران. م شودتقسی
در ادامه . شود کننده و استراتژی کنترل تعیین می نترلبه نوع ک

 . پردازیم های مختلف کنترل می به بررسی استراتژی
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 دياگرام تك خطي نيروگاه بعثت) :١(شكل 

 

 مدل سيستم تحريك ديناميك واحد يك ) : ٢(شكل 

 

 مدل سيستم تحريم استاتيك واحد دو ) : ٣(شكل 
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 نترل تحریک با فیدبک از جریان خط  ک-3-1
هنگامی که دو ژنراتور به صورت موازی با یکدیگر قرار 

اند جهت تقسیم توان راکتیو تزریقی به شبکه از مدار  گرفته
شود، در این مدار سیگنال ولتاژ ترمینال با  ده میگر استفا جبران

تعیین مقدار . شود درصدی از سیگنال فیدبک ترکیب می
 فیدبک براساس ظرفیت ژنراتورها، محل و درصد سیگنال

شود و بوسیله  نحوه قرار گرفتن آنها در شبکه تعیین می
یکی از روشهای . توان مقدار آن را تنظیم نمود سازی می شبیه

 CT در سیستمهای قدیمی ترکیب سیگنالهای خروجی متداول
باشد که به صورت خاصی به   های ترمینال ژنراتور میPTو 

نشان داده ) 4(شوند نحوه اتصال در شکل  یکدیگر متصل می
شود ولتاژ  مشاهده می) 5(همانطور که در شکل . شده است

 درجه اختالف دارند بدین B ، 90 با ولتاژ فاز ACخط 
 همان جریان B فرض متقارن بودن بار جریان خط ترتیب با

در .  درجه جابجا شده است90باشد که به اندازه   میACخط 
کننده  دیاگرام ولتاژ تولید شده توسط مدار جبران) 6(شکل 

. جریان در حالت بار خازنی و سلفی نشان داده شده است
شود در بار خازنی ولتاژی که توسط  همانطور که مالحظه می

شود کمتر از ولتاژ واقعی  رل کننده اتوماتیک ولتاژ حس میکنت
ژنراتور است بدین ترتیب در هنگام ورود بار خازنی مانع از 
کاهش بیش از حد جریان تحریک و ورود ژنراتور به ناحیه 

در هنگام ورود بار سلفی عکس این . شود زیر تحریک می
 میزان افتد با افزایش مقدار سیگنال فیدبک روند اتفاق می

افزایش جریان تحریک محدود شده و ژنراتور وارد ناحیه فوق 
میزان تاثیرگذاری سیگنال جریان توسط . شود تحریک نمی

 . مقاومتی که با ترانس جریان سری است، تعیین می گردد

 
  کنترل تحریک با فیدبک از جریان راکتیو-3-2

 مشاهده) 5(برداری شکل  در قسمت قبل با توجه به دیاگرام
شود که عالوه بر جریان راکتیو، جریان اکتیو با درصد  می
. باشد کننده مؤثر می متری در اندازه سیگنال ورودی به کنترلک

به همین علت تغییرات توان اکتیو با ضریب کمتری در مقدار 
توجه به این مطلب و اثر . جریان تحریک تاثیرگذار است

مقدار نوسانات مقدار جریان تحریک بر گشتاور میراکنندگی، 

در استراتژی به کار گرفته شده . دهد توان راکتیو را افزایش می
ین قسمت با استفاده از مدارات محاسباتی ابتدا جریان در ا

گردد و سپس با ضریب مناسبی به مقدار  راکتیو محاسبه می
در این بخش نیز با فرض متقارن . شود ولتاژ ترمینال اضافه می
 . از گرفته شده استبودن بار، جریان یک ف

 
  کنترل با فیدبک از توان راکتیو -3-3

در عملکرد موازی دو ژنراتور تقسیم توان راکتیو بین آنها 
در نیروگاه بعثت . باشد متناسب با ظرفیت هر یک مطلوب می

واحدها مشابه با یکدیگر هستند و هدف تقسیم توان راکتیو با 
گیری از  ندازهجهت ا. باشد م مساوی مورد نظر میدرصد سه

افزایش و یا کاهش توان راکتیو یک واحد نسبت به واحد 
دیگر، سیگنال فیدبک به صورت ترکیبی از ولتاژ ترمینال و 

بدین ترتیب ولتاژ مرجع تابعی از . توان راکتیو ساخته می شود
گردد به طوریکه با افزایش توان راکتیو، مقدار  توان راکتیو می

 با کاهش توان راکتیو مرجع ولتاژ ولتاژ مرجع کاهش یافته و
 .یابد افزایش می

 
  کنترل با استفاده از مدل کاهش یافته-3-4

از آنجائیکه ژنراتورهای واحد دو و سه بطور موازی با 
اند و دارای سیستم تحریک  ژنراتور واحد یک قرار گرفته

باشند جهت گرفتن عملکرد مشابه  دینامیک با سرعت کند می
توان  جایگزینی سیستم تحریک واحد یک میبا حالت قبل از 

از مدل ترکیبی بدست آورده شده در سیستم کنترل تحریک 
بدین ترتیب که مدل سیستم تحریک . استاتیک استفاده نمود

عملکرد . شود ک به جای کنترل کننده قرار گرفته داده میدینامی
کننده به صورت  سیستم تحریک استاتیک در برابر این کنترل

ه خواهد بود و در نتیجه مدل سیستم جدید معادل یک بهر
مدل سیستم قدیمی خواهد شد و بدین نحو پاسخی مشابه 

 . خواهد داشت
 :یستم تحریک دینامیک عبارت است ازمدل س

      

         
)s(n
)s(d)s(G = 
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 گر شماتيك مدار جبران) : ٤(شكل 

 

 CTو  PTبرداري ولتاژهاي خروجي  دياگرام) : ٥(شكل 

 

 گر براي بارهاي سلفي و خازني  برداري ولتاژ خروجي جبران دياگرام) : ٦(شكل 
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ت آمده بسیار مبسوط و بزرگ از آنجائیکه مدل ترکیبی بدس

است ابتدا مدل کاهش مرتبه یافته آن را بدست آورده و سپس 
مدل کاهش  . ]1[شود  در سیستم کنترل از آن استفاده می

 : باشد ه به صورت زیر میمرتبه یافت
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 در قسمتهای قبلی به هر یک از سیگنالهای فیدبک ذکر شده

مدل کاهش مرتبه یافته اعمال گردیده و نتایج مربوط به آن در 
سازیها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد  بخش نتایج شبیه

ه در سیستم تحریک استاتیک از فیدبک از آنجائیک. گرفت
جریان استفاده شده است نزدیکترین پاسخ هنگامی حاصل 

 .  قبلی استفاده شودشود که از سیگنالهای فیدبک می

 
 سازی  یج شبیه نتا-4

سازی انجام شده ابتدا یک بانک خازنی  در شبیه
300MVAR کیلوولت قرار گرفته است 63 که بر روی فیدر 
با وارد . گردد س از چند ثانیه خارج میشود و پ وارد مدار می

یابد در پاسخ به  شدن خازنها ولتاژ ترمینال ژنراتور افزایش می
اش تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ مقدار جریان اعمال این اغتش

در صورتیکه . دهد پیچ میدان ژنراتور را کاهش می شده به سیم
شود ژنراتور با ورود بانک  تنها از ولتاژ خط فیدبک گرفته 
در حالتی که سیستم . گردد خازنی وارد ناحیه زیرتحریک می

 سریع و کننده تحریک ژنراتور واحد یک استاتیک با کنترل

ضریب پائین جبرانگر باشد ژنراتور واحد یک به سرعت وارد 
شود در حالی که در مقدار تحریک  ناحیه زیرتحریک می

با افزایش . شود ژنراتور واحد دو تغییر زیادی مشاهده نمی
درصد مشارکت سیگنال جبرانگر اختالف توان راکتیو 

ک یابد، ابتدا سیستم تحری خروجی در ژنراتور کاهش می
استاتیک با توجه به سرعت پاسخ باال سریعاً به مقدار نهایی 

رسد در حالیکه ژنراتور واحد دو به آهستگی به  خود می
از عوامل تاثیرگذار در . کند سمت مقدار نهایی خود میل می

پاسخ دینامیکی سیستم، نوع سیگنال فیدبک و ضریب جبرانگر 
یگنال جریان  به ترتیب از س9 و 8، 7در شکلهای . باشد می

خط، جریان راکتیو و توان راکتیو با ضریب جبرانگر یک 
شود به علت  همانطور که مشاهده می. اعمال شده است

سرعت باالی پاسخ سیستم تحریک ژنراتور واحد و درصد 
پائین سهم مشارکت سیگنال جبرانگر واحد یک وارد ناحیه 

د دو گردد در حالیکه توان راکتیو خروجی واح زیرتحریک می
 12 و 11، 10در شکلهای . شود تغییر چندانی مشاهده نمی

در این . ضریب جبرانگر از یک به پنج افزایش داده شده است
. شود حالت توان راکتیو نهایی هر دو ژنراتور تقریبًا یکی می

 شباهت زیادی به یکدیگر دارند زیرا تنها 11 و 10شکلهای 
ریان اکتیو در سیگنال تفاوت آنها در مقدار تاثیر بسیار کم ج

باشد و از آنجائیکه تغییر توان راکتیو  کننده می ه کنترلورودی ب
. گردد باشد، تفاوتی در پاسخ آنها مشاهده نمی صفر می
 مربوط به استفاده از مدل کاهش یافته 15 و 14، 13شکلهای 

سیگنال فیدبک واحد دو جریان . با ضریب جبرانگر یک است
علت پاسخ واحد یک هنگامی که از باشد به هیمن  خط می

مدل کاهش مرتبه با سیگنال فیدبک جریان خط استفاده 
در صورت ). 13شکل (شود نزدیک پاسخ واحد دو است  می

تغییر سیگنال فیدبک واحد یک پاسخها از یکدیگر فاصله 
در حالت مدل کاهش مرتبه یافته ). 15 و 14شکل (گیرند  می

ف نهایی پاسخ دو سیستم با افزایش ضریب جبرانگر اختال
شود اما مقدار نوسانات سیگنال خروجی افزایش   میکمتر
با توجه به نتایج ذکر شده در حالت استفاده از مدل . یابد می

کاهش مرتبه یافته بهتر است سیگنال فیدبک هر دو واحد یکی 
 . ]5[باشد تا بتوان نزدیکترین پاسخ دینامیکی را گرفت 
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 سيگنال فيدبك جريان خط با ضريب يك ) : ٧(شكل 

 سيگنال فيدبك جريان راكتيو با ضريب يك) : ٨(شكل 

 سيگنال فيدبك توان راكتيو با ضريب يك) : ٩(شكل 

 سيگنال فيدبك جريان خط با ضريب پنج) : ١٠(شكل 

 سيگنال فيدبك جريان راكتيو با ضريب پنج) : ١١(شكل 

 سيگنال فيدبك توان راكتيو با ضريب پنج) : ١٢(شكل 
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 ١يافته باسيگنال جريان خط وضريب كاهش مرتبه مدل) :١٣(شكل

 ١يافته باسيگنال جريان راكتيووضريب كاهش مرتبه مدل):١٤(شكل

يافته باسيگنال  كاهش مرتبه مدل) : ١٥(شكل 
 ١راكتيووضريب توان

 ٥يافته باسيگنال جريان خط وضريب كاهش مرتبه مدل) :١٦(شكل

 ٥راكتيووضريب يافته باسيگنال جريان كاهش مرتبه مدل) :١٧(شكل

  يافته باسيگنال توان مرتبهكاهش  مدل) :١٨(شكل 
 ٥راكتيووضريب

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 تثعب هاگورین رد توافتم کیرحت یاه متسیس اب یزاوم روتارنژ ود درکلمع یزاس هیبش وبررسی 
 

 1383 - تهران -ن کنفرانس بین المللی برق نوزدهمی

9 

 گیری   نتیجه-5
رسی پاسخ دینامیکی واحدهای مختلف نیروگاهی، در بر

تعیین ضریب جبرانگر و نوع سیگنال فیدبک تابع ظرفیت هر 
ورهای موازی، نحوه اتصال به شبکه و ژنراتور، تعداد ژنرات

باشد، به همین علت  مشخصات شبکه متصل به نیروگاه می
با استفاده از . باشد سازی می بهترین روش استفاده از شبیه

اندازی  سازی حدود ضرایب تعیین گردیده و در هنگام راه شبیه
توان با تغییرات اندک در ضرایب حاصل از  واحد می

البته باید . سازی مقادیر ضرایب مناسب را تعیین نمود شبیه
توجه داشت که عالوه بر پاسخ دینامیکی سیستم پاسخ حالت 
گذرا متاثر از کنترل کننده سیستم تحریک و نوع تحریک 

سازی پاسخ  باشد به همین دلیل عالوه بر مطالعات و شبیه یم
دینامیکی، پاسخ حالت گذرا باید مورد تجزیه و تحلیل قرار 

سازی به واحد  امیدواریم با اعمال نتایج حاصل از شبیه. بگیرد
ای نزدیک نتایج عملی مورد  یک نیروگاه بعثت در آینده

 . ارزیابی قرار گیرد

 
 :  ژنراتور مشخصات

;MVA100Sn =  Vn=13800V; 

Xd=1.822; ;2129.0dX =′  

;71.1Xq =  ;288.0qX =′  

;1.6doT =′  ;0252.0doT =′′  

;86.0qoT =′    162.0dX =′′  

;162.0qX =′′  ;m5.1Rs Ω=  

075.0Xl =  05.0qoT =′′  

;58.6H =  fn=50Hz 

 

  : Iانسفورماتور مشخصات تر
;MVA100Sn =  ;Hz50fn =  y/∆  

;V132001V =  ;V132002V =  %2.10X =  

 
  :IIات ترانسفورماتور مشخص

;MVA180Sn =  ;Hz50fn =  ∆∆ /  

;Kv631V =  ;Kv2302V =  %24X =  

 
  و مراجع  منابع-6
پژوهشگاه نیرو، الکترونیک صنعتی، گزارش مراحل اول  -1

طراحی، ساخت و نصب سیستم تحریک ”تا هفتم پروژه 
استاتیک ژنراتور سنکرون برای یکی از واحدهای نیروگاه 

 .1382“ بعثت
های تک خطی   و نقشهGEنیروگاه بعثت، اسناد و مدارک  -2
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5- The Mathwork, “Power System Blockset-
User’s guide”, January 1998. 
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