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روش  نیابا . ( ارائه شده استFCL) محدود کننده جریان خطا کیکنترل  لهيوسژنراتورها ب یساز سنکرون یروش برا کدر این مقاله ی - چکيده

 کرد.د محدومي توان  د،یمي آ شيکردن بي موقع ژنراتور به شبکه پ چیسو زمان گشتاور محور ژنراتور و نوسان فرکانس را که بطور معمول در کيپ

 یابد.مي  شیافزا (نیيپا نرسيیکم و ا یداریو کار با حد پا یاضطرار یصا در زمان هاخصو) شبکه وصل شدن ژنراتور به تينرخ موفق نيهمچن

دارای دو مد کنترلي مي مورد استفاده  FCLدر این روش . مي یابدبهبود  ژنراتور ول عمرط ،پيشنهادی گيری روش سنکرون سازیبنابراین با بکار

منظور از  دینوظيفه سنکرون سازی نرم ژنراتورها را نيز بر عهده دارد. ب ،عالوه بر محدودکردن جریان در هنگام بروز خطا ،باشد. بدین صورت که

استفاده خواهد شد. شبيه سازی روش پيشنهادی  ،موجود در شبکه که جهت محدود سازی جریان خطا و مسائل حفاظتي بکار مي رود FCLهمان 

در سنکرون سازی  روش پيشنهادیتایج بدست آمده نشان دهنده کارآمدی باالی است. نصورت گرفته  PSCAD/EMTDCاستفاده از نرم افزار با 

 مي باشد. ژنراتورهای سنکرون با شرایط ویژه

(، سنکرون سازی ژنراتور ها، ژنراتور های سنکرونFCLs محدود كننده های جریان خطا ) -كليد واژه

 مقدمه -1

اتصال ژنراتورها به شبکه باید تحت شرایط سنکرونيزاسيون 

كامل انجام شود، در غير اینصورت صدمات شدیدی به سيستم به 

. برای این منظور تجهيزاتی ]1[ویژه خود ژنراتور وارد می گردد 

د سنکرونایزرها و رله های كنترل سنکرونيزاسيون به كار همانن

ها، تعداد DGگرفته می شود. در شبکه های جدید با افزایش نفوذ 

قطع و وصل ژنراتورها به شبکه افزایش یافته است و به همان اندازه 

. هنگامی ]1[احتمال سنکرونيزاسيون ناقص نيز بيشتر شده است 

گر ژنراتور در زمان صحيح به شبکه كه توليد آنالین مدنظر است، ا

وصل نشود )زمانی كه هنوز با هم سنکرون نشده اند( جریان هایی 

با پيک زیاد توليد شده كه می توانند باعث تنش در سيم پيچ 

. ]2و 1[ژنراتور، گشتاور های متغير و رزونانس های مکانيکی شوند 

 این موارد باعث آسيب های جدی به ماشين های سنکرون می

 ( در𝜹شود. همگام سازی نادرست )زمانی كه تفاوت زاویه روتور )

لحظه وصل كردن ژنراتور به شبکه صفر نباشد( می تواند باعث 

 . ]3[تریپ كنترلرها و تجهيزات وابسته شود 

 نيمه دستی، كلی سنکرون كردن ژنراتورها به سه روش

 كردنسنکرون  روش در [4]. اتوماتيک انجام می شود و اتوماتيک

 شود نظارت كنترل و ژنراتور فركانس و ولتاژ كه است نياز اتوماتيک

 اتوماتيک، نيمه كردن سنکرون . درگردد متصل اصلی شبکه به تا

 استفاده دستی كردن سنکرون و هم اتوماتيک كردن سنکرون هم

 در سيگنال اصلی سه . فركانس، فاز و دامنه ولتاژ ]5[ می شود

 می باشند كه از این ميان سيگنالهای ژنراتورها  كردن سنکرون

 .]6[هستند  سنکرون كردن معيارهای مهمترین فركانس و فاز

قابل كنترل عالوه بر    FCLر این مقاله با استفاده از یکد

محدود كردن جریان خطا، سنکرونيزم ژنراتورها نيز حفظ خواهد 

ل نال كنتركنترل پذیر، به سيگ FCLشد. در این روش اندوكتانس 

 ماندگار حالت به ژنراتور اینکه از بستگی دارد. در حالت عادی بعد

 سنکرونشوند(  نزدیک مرجع مقادیر به فركانس و ولتاژ(برسد 

 دهد. اینکار می ما به را مرجعی و ولتاژ سرعت اتوماتيک، كننده

 برای محقق شدن موارد زیر پيگيری می شود.

 .باشد شبکه فركانس از بزرگتر كمی ژنراتور فركانس 1.

 .باشد برابر طرف دو ترمينال ولتاژ دامنه 2.

 شود پایدار و رسيده آفست مقدار به فركانس اختالف كه زمانی

اتوماتيک  كننده سنکرون شود، صفر فاز اختالف و ولتاژ اختالف و

 همگام فرایند نباشد، برقرار شرایط این اگر كند.  می وصل را سویچ

 .داشت نرم خواهيم سازی همگام فرایند به نياز و نيست كامل سازی

قابليت های روش در شرایط مختلف شبيه سازی شده است 

 روش را نشان می دهد. و نتایج شبيه سازی ، كارآمدی باالی

استفاده از محدود کننده جریان خطا در ریزشبکه ها برای کاربرد دوگانه همگام سازی 

 نرم و محدود کردن جریان خطا

 3تيمور قنبری هاشم آبادیو  2حيدر صامت، 1سعيد صداقت خو

 a.sedaghat@yahoo.comSدانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه شيراز، 1

 amet@shirazu.ac.irS، دانشيار دانشکده برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز2

 shirazu.ac.irhhanbariG@، استادیار دانشکده برق و كامپيوتر دانشگاه شيراز  3

2736 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

 جریان خطا یمحدود کننده ها -2

از شناخته شده ترین  ( (FCLsمحدود كننده های جریان خطا

قدرت  كوتاه شبکه های تجهيزات برای محدود كردن سطح اتصال

و دستيابی به یک شبکه با كيفيت توان و حفاظت بهتر می باشند. 

به فرونشاندن  در سيستم های قدرت محدود FCL كاربردهای

در  دامنه جریان اتصال كوتاه نيست، بلکه به طور متنوع

توان،  گذرا، بهبود كيفيتپایداری عملکردهایی مانند: افزایش 

 اطمينان، افزایش توان انتقالی در تجهيزات سيستمبهبود قابليت 

استفاده می  و محدود كردن جریان هجومی در ترانسفورماتورها

استفاده از این تجهيز به عنوان  FCL شوند. یکی دیگر از كاربردهای

 ژنراتورها می باشد ابزاری برای نرم تر كردن همگام سازی

]2[.FCL  سبتاً جدیدی بوده ها در سيستم های قدرت تکنولوژی ن

طوری  و استفاده از آنها مزایای زیادی دارد. این محدود كننده ها

 :طراحی می شوند كه ویژگيهای ذیل را داشته باشند

 .( كمترین تاثير را بر شبکه در حالت عادی داشته باشند1

 .( جریان خطا را قبل از رسيدن به اولين پيک محدود كنند2

 .قابل استفاده باشند( برای چندین بار متوالی 3

 .( اضافه ولتاژها را محدود سازند4

 .( هزینه كمی داشته باشند5

 ( زمان بازیابی پایينی داشته باشند.6

 سازی پياده قابل خطا جریان های كننده محدود كلی بطور

 المانهای 2) وریستورها همانند پسيو خطی غير المانهای1) توسط

 4) قدرت الکترونيک و خالء كليدهای 3) سلف همانند القایی

 ذكر موارد از تركيبی یا و خازن و سلف رزنانس 5) ابررسانا المانهای

 روش از استفاده با امپدانسی های باشند. محدودكننده می شده

 خط وارد سری صورت به را امپدانسی الزم، زمان در مختلف های

می  كوتاه اتصال های جریان حد از بيش افزایش می كنند و مانع

القایی قابل  FCLمورد استفاده در این مطالعه از نوع  FCL .شوند

كنترل می باشد كه مقدار اندوكتانس آن به صورت یک تابع 

 می كند. تغييرپيوسته با زمان 

3- FCL القایي قابل کنترل و روش همگام سازی نرم 

 FCLفرایند همگام سازی نرم در حالت اندوكتانس باالی 

به  FCL اندوكتانس ،و بعد از بسته شدن سویچ می شودشروع 

و سویچ  FCLمقدار پایين خود كاهش می یابد. سيگنال كنترل 

به كار رفته  FCLهدف اصلی  ( نشان داده شده است.1در شکل )

با ژنراتور، محدود كردن جریان خطای آن می باشدكه با یک مد 

 .ودار بربرای همگام سازی نرم نيز به ك كنترلی دیگر می تواند

 
 و سویچ در روش همگام سازی نرم FCL: سيگنالهای كنترلی 1شکل 

( آناليز 2فرایند همگام سازی نرم می تواند به كمک شکل )

 شود.

 
 : توان الکتریکی ژنراتور بر حسب زاویه روتور در آناليز گذرا2شکل 

در یک فرایند همگام سازی ایده آل و كالسيک، ژنراتور زمانی 

( صفر 𝜹سنکرون می شود كه اختالف اوليه زاویه روتور )با شبکه 

باشد. زمانی كه سویچ بسته شده و ژنراتور باردار می شود، زاویه 

 O-B-F-A-Cافزایش می یابد. مسير عملکرد ژنراتور،  𝜹cروتور به 

( توان الکتریکی خروجی 3خواهد بود. منحنی )( 3در منحنی )

ی باشد. اما در یک فرایند همگام در زمان گذرا م FCLژنراتور بدون 

 یچسو سازی ناقص، زمانی كه اختالف زاویه روتور صفر نشده است

بسته می شود. در این حالت توان تحویلی ژنراتور به شبکه در 

می باشد كه  0Pلحظه كليد زنی به صورت توان ضربه ای با مقدار  

 زرگ( نشان داده شده است. در این حالت یک گشتاور ب2در شکل )

بر محور ژنراتور تحميل می شود كه می تواند باعث كاهش طول 

روجی خ عمر ژنراتور شود. بعد از بسته شدن سویچ، توان مکانيکی

افزایش می یابد در حالی كه نقطه عملکرد از  mPبه   0توربين از 

( پيروی می كند. بر حسب 3در منحنی ) A-F-B-F-A-Cمسير 

ت منفی شود و اگر حد پایداری ممکن اس B𝜹مقدار ضربه توان، 

مد  به گذرا به اندازه كافی بزرگ باشد، ژنراتور ممکن است موقتا

موتوری برود و سپس به مد ژنراتوری برگردد. این امر ممکن است 

چندین دقيقه طول بکشد كه اگر ميرا شود، نهایتا ژنراتور با شبکه 

گذرا كم سنکرون خواهد شد. در غير این صورت، اگر حد پایداری 

باشد، نوسان بين موتوری و ژنراتوری ممکن است ميرا نشود. 

بنابراین عملکرد پایدار بدست نخواهد آمد. هنگامی كه فرایند 
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شروع  0𝜹همگام سازی نرم اعمال شود، زاویه در این مورد نيز از 

’می شود اما ضربه توان گذرا در طی سویچ كردن به 
0P  كاهش می

( توان الکتریکی 1خواهد بود. منحنی ) 0Pیابد كه خيلی كوچکتر از 

( نمایانگر توان 2را نشان می دهد و منحنی ) FCLژنراتور همراه با 

می باشد. در اینجا نقطه  FCLالکتریکی طی تغييرات اندوكتانس 

پيروی می كند. ذكر این نکته  D-E-F-A-Cعملکرد از مسير 

ناشی از تاثير دیناميکی تغييرات  D-E-Fر ضروری است كه مسي

، اینرسی خالص ژنراتور و پارامترهای وابسته به FCLاندوكتانس 

از مقدار حداكثر  FCLسيستم می باشد. در طی زمانی كه امپدانس 

به حداقل كاهش می یابد، حد پایداری گذرای ژنراتور از ميزان 

( تغيير می 3) ( به ميزان وابسته به منحنی1وابسته به منحنی )

كند. با اعمال فرایند همگام سازی نرم، ضربه توان در لحظه وصل 

’سویچ  به 
0P بنابراین نوسان سيستم در طی فرایند كاهش می یابد .

همگام سازی محدود می شود. بعد از سنکرون شدن ژنراتور با 

به مقدار حداقل خود برمی گردد. بدین صورت، حد  FCLشبکه، 

قرار نمی  FCLين ژنراتور و شبکه، تحت تاثير وجود پایداری گذرا ب

تغيير می  maxL و minLالقایی بين دو حالت  FCLگيرند. مقدار 

طبق معادالت  ،به صورت توابع كسينوسی كند و روند این تغييرات

 خواهد بود. زیر

1)           𝑳(𝒕) = {

𝑳𝒎𝒊𝒏         

𝑳𝒎𝒊𝒏 +
𝚫𝑳

𝟐

𝑳𝒎𝒂𝒙

(𝟏 − 𝐜𝐨 𝐬 (
𝝅(𝒕−𝒕𝒕𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓)

𝒕𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒂𝒔𝒆
))       

𝒕 < 𝒕𝒕𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓

𝒕𝒕𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓 < 𝒕 < (𝒕𝒕𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓 + 𝒕𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒂𝒔𝒆)

𝒕 > (𝒕𝒕𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓 + 𝒕𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒂𝒔𝒆)

 

2)                  𝑳(𝒕) = {

𝑳𝒎𝒂𝒙         

𝑳𝒎𝒂𝒙 +
𝜟𝑳

𝟐

𝑳𝒎𝒊𝒏

(𝒄𝒐 𝒔 (
𝝅(𝒕−𝒕𝒕𝒓𝒊𝒈𝒈𝒆𝒓)

𝒕𝒅𝒆𝒄𝒓𝒆𝒂𝒔𝒆
) − 𝟏)         

𝒕 < 𝒕𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕

𝒕𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 < 𝒕 < (𝒕𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 + 𝒕𝒅𝒆𝒄𝒓𝒆𝒂𝒔𝒆)

𝒕 > (𝒕𝒓𝒆𝒔𝒆𝒕 + 𝒕𝒅𝒆𝒄𝒓𝒆𝒂𝒔𝒆)
 

( 2و معادله ) FCL( مربوط به زمان افزایش مقدار 1معادله )

 minLدر این معادالت می باشد.  FCLمربوط به زمان كاهش مقدار 

−max L= L∆   وincreaset برابر با زمان رسيدن مقدارL  ازminL   به

maxL  است وdecreaset با زمان رسيدن مقدار  برابرL  ازmaxL   بهminL  

 resettو  Lافزایش مقدار  مربوط به لحظه triggertمی باشد. همچنين 

به مقدار مينيمم است. مقادیر مورد  Lلحظه بازگشت نشان دهنده 

 .می باشد (1)صورت جدول به  (2و ) (1در معادالت ) استفاده

decreaset increaset minL maxL 

(s)3.3 (s)0.2 (H) 3.331 (H) 3.325 
 : مقادیر مورد استفاده در شبيه سازی1جدول 

منظور  به جدید و ساده اندازه گيری روش یک ]4[ مرجع در

كردن،  سنکرون شرایط از جامع اندازه گيری یک آوردن فراهم

تحت  فركانس گيری اندازه برای زیادی مقاالت شده است. پيشنهاد

 از شده عبور اصالح روش است، شده نوشته اغتشاش و هارمونيک

 مرجع  هوشمند در گسسته فوریه تبدیل و روش [7] در مرجع صفر

 از جمله این تحقيقات است. [8]

 شبيه سازینتایج  -4

  DG (Distributed (Generationسيستم مورد مطالعه دو   در

 پنج .از نوع ژنراتور سنکرون می باشند ها DG كه خواهيم داشت

در نظر گرفته  پيشنهادی جهت بررسی كارایی روش حالت مختلف

بدون  DG1از: حالت اول:  حالت مذكور عبارتند پنج. شده است

در مدار حضور  DG2 دوم: وارد مدار می شود. حالت DG2حضور 

بدون  DG2 م. حالت سوم:ا با شبکه سنکرون می كنير DG1دارد و 

در حضور  DG2چهارم: حالت . وارد مدار خواهد شد DG1حضور 

DG1 حالت پنجم: تاثير  د.ش با شبکه سنکرون خواهدFCL  القایی

 قابل كنترل در زمان اتصال كوتاه در این حالت بررسی شده است.

سنکرون کردن ژنراتور اول بدون حضور ژنراتور  -4-1

 دوم

 .( نشان داده شده است3حالت در شکل )مدار مربوط به این 

 
 : سيستم مورد مطالعه در حالت اول3 شکل

برابر با زاویه  DG1قبل از اینکه زاویه ولتاژ  ،تحاال تمامدر 

شرایط همگام سازی ایده آل رعایت نشده  یعنیولتاژ شبکه شود )

می كنيم. را وصل و ژنراتور را به شبکه متصل  BRKاست( كليد 

ده مدل ش و یک اندوكتانس سری با آنشبکه با یک منبع ولتاژ 

. در حالت همگام سازی ایده آل نمودار های توان اكتيو و است

 ( خواهد بود.4فركانس ژنراتور به صورت شکل )

نمودارهای توان اكتيو و فركانس در روش همگام سازی نرم 

 .است ( آمده6)( و 5در شکلهای ) FCLدر حالت های با و بدون 

همزمان  BRK ام از شبيه سازی با بسته شدن كليد 23در ثانيه 

 دن به مقدار ماكزیمم،سریعا افزایش یافته و بعد از رسي FCLمقدار 

 گردد.می به مقدار كمينه خود بر  (2) طبق معادله

2738 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

 
 𝜹=0: فركانس و توان اكتيو ژنراتور طی فرایند همگام سازی ایده آل 4شکل 

 
(a) 

 
(b) 

 FCL بدون( FCL b با (a: توان اكتيو در حالت اول 5شکل 

 
 FCLو بدون  با فركانس در حالت اول: 6شکل 

همانطور كه مالحظه می شود ميزان پيک توان اكتيو در لحظه 

 MWبه   FCLدر حالت عدم وجود  MW 113وصل شدن ژنراتور از

ا ب ژنراتورفركانس  كاهش یافته است. همچنين FCLبا وجود  55

نمودار  رسد.به پایداری می  FCLنوسانات كمتری در حالت وجود 

القایی قابل كنترل در طی فرایند  FCLتغييرات مقدار اندوكتانس 

 می باشد.( 7شبيه سازی به صورت شکل ارائه شده در )

 
 در لحظه وصل كليد و زمان خطا بر حسب زمان  FCL: تغييرات مقدار7شکل

 نراتور اول با حضور ژنراتور دومسنکرون کردن ژ -4-2

 DG1در مدار حضور دارد و سپس  DG2در این حالت از ابتدا 

( 8)وارد مدار خواهد شد. سيستم شبيه سازی شده مطابق شکل 

( 10( و )9می باشد و نمودار های مربوطه به صورت شکلهای )

همانطور كه مالحظه می شود ميزان در این حالت نيز  خواهد بود.

در حالت  MW173توان اكتيو در لحظه وصل شدن ژنراتور ازپيک 

. كاهش یافته است FCLبا وجود  MW 63به   FCLعدم وجود 

كه این امر از آسيب دیدن ژنراتور در اثر ضربه توان جلوگيری 

 خواهد كرد.

 
 : سيستم مربوط به حالت دوم شبيه سازی8شکل

 
(a) 

 
(b) 

 FCL ( بدونFCL b با (a: توان اكتيو در حالت دوم 9شکل 
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 FCLو بدون  با در حالت دوم فركانس: 10شکل 

سنکرون کردن ژنراتور دوم با شبکه بدون حضور  -4-3

 ژنراتور اول

در این حالت نيز مانند دو حالت قبل نمودارهای مربوطه در 

در این حالت پيک توان در لحظه  آمده است. ( 12( و )11شکلهای )

در  MW55به  ،بدون همگام سازی نرم MW 133وصل كليد از 

القایی قابل كنترل،  FCLحالت همگام سازی نرم با استفاده از 

   كاهش یافته است.
 

 
(a) 

 
(b) 

 FCL ( بدونFCL b با (a: توان اكتيو در حالت سوم 11شکل 

 
 FCLو بدون  با فركانس در حالت سوم :12شکل 

 سنکرون کردن ژنراتور دوم با شبکه در حضور -4-4

 ژنراتور اول

آمده  (14( و )13نتایج شبيه سازی در این حالت در شکلهای )

را در همگام  FCLتاثير وجود  با دقت در این شکلها می توان است.

با وجود  DG2ناپایداری توان اكتيو  سازی ژنراتور به وضوح دید.

 فرایند همگام سازی نرم برطرف شده است 

 
(a) 

 
(b) 

 FCL ( بدونFCL b با (a: توان در حالت چهارم 13شکل 

 
 FCLو بدون  با : فركانس در حالت چهارم14شکل

القایي قابل کنترل در زمان اتصال  FCLتاثير   -4-5

 کوتاه

یک خطای سه فاز در سيستم  از شبيه سازی ام 75در ثانيه 

افزایش یافته  FCLمقدار  به موقع خطا رخ می دهد كه با تشخيص

به مينيمم خود   FCLثانيه با رفع خطا مقدار  3.4و بعد از مدت 

در زمان  FCLمی توان تاثير وجود  (15)در شکل  بر می گردد.

جریان خطا  FCLمالحظه می شود كه در نبود  دید. را اتصال كوتاه

این جریان كاهش یافته  FCLكه با وجود  می رسد KA 1..5به 

 يده است.رس KA 13.4و به 
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 FCL: جریان خطا با و بدون 15شکل 

 گيرینتيجه -5

مقاله یک روش برای همگام سازی نرم ژنراتورها با یک در این 

FCL  این روش حد پایداری گذرا را  قابل كنترل مطرح شد.القایی

در زمان همگام سازی غير ایده ال افزایش می دهد و پيک توان و 

فركانس كه در زمان همگام سازی نادرست به وجود می آید را 

كاهش می دهد. این امر باعث افزایش طول عمر ژنراتور ها خواهد 

كه در شبکه جهت مسائل حفاظتی  FCLشد. برای اینکار از یک 

ود سازی جریان خطا از قبل وجود داشته، برای همگام سازی و محد

نرم نيز بهره گيری می شود. مزیت مهم این روش سنکرون كردن 

ژنراتورها در مقایسه با سایر روشهای سنکرونيزم عدم بکارگيری 

 می باشد. جهت سنکرون كردن یک تجهيز اضافی دیگر
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