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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

رلياژ نيروگاههاي برق منطقه خراسان به منظور ارائه روشي مناسب جهت هماهنگي بين  قاله توسط گروه حفاظت وين ماااا    

ارائه شده و همچنين با توجه به آشنايي   )AVR(با سيستم كنترل ولتاژ  ) LOE(حفاظت هاي ژنراتور از جمله ، نقص تحريك 

در سيستم حفاظت ژنراتور در جلوگيري از صدمات ) OEL(ريك و فوق تح) UEL(عملكرد محدود كننده هاي زير تحريك 

ناشي به ژنراتور و حفظ پايداري آن در شرايط استاتيك و ديناميك ، تامين هماهنگي در كار و تنظيم آنان با ساير رله هاي 

توان  مچنين  ميه. در رديف تنظيمات دشوار و پيچيده ژنراتور ها محسوب مي شوند) LOE(ژنراتور نظير رله قطع تحريك 

گفت به منظور تنظيم و تامين هماهنگي المانهاي محدود كننده سيستم كنترل ولتاژ ژنراتور  به شرح فوق تاكنون هيچ 

دستورالعمل مشخص و شناخته شده ارائه نشده است در نهايت هدف از ارائه اين مقاله تهيه راهنماي كاربردي در جهت 

        .انجام اين هماهنگي ها مي باشد

،  ،  ،  ،      (Loss of Excitation)، رله نقص تحريك ، رله نقص تحريك ، رله نقص تحريك ، رله نقص تحريك     (Automatic Voltage Regulator)سيستم كنترل ولتاژ سيستم كنترل ولتاژ سيستم كنترل ولتاژ سيستم كنترل ولتاژ : : : : كليديكليديكليديكليدي    ژه هايژه هايژه هايژه هايواواواوا

، كميته ، كميته ، كميته ، كميته         (Under Excitation Limiter)، محدود كننده زير تحريك ، محدود كننده زير تحريك ، محدود كننده زير تحريك ، محدود كننده زير تحريك     (Over Excitation Limiter)محدودكننده فوق تحريك محدودكننده فوق تحريك محدودكننده فوق تحريك محدودكننده فوق تحريك 

            North American Electric Reliability)( ( ( ( اطمينان برق آمريكا  اطمينان برق آمريكا  اطمينان برق آمريكا  اطمينان برق آمريكا  

        

  مقدمه -1

يكي از متداولترين خطاها در عملكرد ژانراتورهاي سنكرون 

از دست دادن تحريك آن مي باشد ، اين موضوع مي تواند 

با اتصال كوتاه شدن سيم پيچ تحريك و يا باز شدن 

ناخواسته كليد تحريك و يا عدم هماهنگي بين رله نقص 

سيستم تحريك  با المان محدود كننده LOEتحريك ژنراتور

UEL  شود كه اين خطا باعث خسارات شديدي به ژنراتور و

  : سيستم ميگردد كه اين خسارات شامل 

لغزش قطب در ژنراتور و با توجه به فركانس لغزش   •

 . در مدار ، در روتور گرماي زيادي ايجاد ميشود

بعد از قطع تحريك ژنراتور ولتاژ سيستم كاهش پيدا  •

ه عنوان ماشين القائي از سيستم ميكند زيرا ژنراتور ب

 . توان راكتيو جذب مي كند
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هنگاميكه يك ژنراتور تحريك خود را از دست ميدهد  •

ژنراتورهاي ديگر در سيستم توان راكتيو خروجيشان 

را افزايش مي دهند و اين ممكن است باعث اضافه 

بار در برخي از خطوط انتقال يا ترانسفورماتورهاي 

اضافه جريان آنرا بعنوان خطا  قدرت شود و رله هاي

 . در نظر گرفته و قسمتي از سيستم را ايزوله كند

نوسان برق و افت ولتاژ ناشي از نقص تحريك  •

ژنراتور ممكن است بر روي عملكرد نرمال ژنراتور ها 

تاثير گذاشته و منجر به از دست دادن همزماني 

 . ژنراتورها در سيستم گردد

اله افزايش حد پايداري و در نهايت هدف از اين مق

استاتيك و ديناميك ژنراتور در شرايط نرمال و خطا با توجه 

به تنظيم المانهاي سيستم تحريك با حفاظت نقص تحريك 

با توجه به آمار جمع آوري شده در چين .[3]ژنراتور مي باشد

درصد فالتهاي ايجاد شده در ژنراتورها بدليل از دست  5/69

و همچنين در سالهاي اخير . [3]دادن تحريك بوده است

علت بروز بسياري از خاموشهاي جزئي و كلي در آمريكا 

بدليل از دست دادن تحريك ژنراتور تشخيص داده شده 

از جمله دو خاموشي يكي در ناحيه غرب در سال . است 

را  2003و خاموشي دوم در ناحيه شرق در سال  1996

وع فوق با توجه به اهميت موض. [5]ميتوان نام برد

در سالهاي اخير به بررسي  NERCمتخصصين گروه 

موضوع پرداخته و علت را عدم هماهنگي در كار رله هاي 

  OELو   UELحفاظتي ژنراتور با محدود كننده هاي 

همچنين قابل ذكر است .سيستم تحريك تشخيص داده اند

كه تامين هماهنگي در كار و تنظيم المانهاي سيستم 

هاي حفاظتي ژنراتور نظير رله قطع  با ساير رله تحريك

در رديف تنظيمات دشوار و  تحريك و رله اضافه شار

 .پيچيده ژنراتور ها محسوب مي شوند

بطور معمول دستورالعمل ها از طرف كارخانه سازنده  

مشابه ساير انواع رله هاي حفاظتي در كاتالوگ ارائه مي 

ه را اين دستورالعمل ها بطور عمده تنظيم دستگا. شود

شامل مي گردد و در تامين هماهنگي با ساير رله هاي 

. حفاظتي و محدودكننده ها مفيد و قابل استفاده نمي باشد

ميتوان گفت به منظور تنظيم و تامين هماهنگي محدود 

به شرح فوق تاكنون هيچ   UELو   OELكننده هاي 

 . دستورالعمل مشخص و شناخته شده ارائه نشده است

ير دستورالعمل كلي و مناسب از طرف در سالهاي اخ

به منظور   NERCكميته اطمينان برق آمريكا موسوم به 

تنظيم محدود كننده ها و المان هاي سيستم تحريك بطور 

مشابه و يكنواخت در كليه نيروگاهها ارائه شده است با 

توجه به اطالعات كسب شده ، اين گروه از كليه شركتهاي 

نسبت به تنظيم مجدد جهت برق درخواست نموده است 

هماهنگي الزم بين محدودكننده ها و رله هاي حفاظتي 

  .[1]ژنراتورها در منطقه عملياتي خود اقدام نمايند

آشنايي با سيستم كنترل و منحني قابليت   - 2

  GCCژنراتور 

اين بخش از مقاله ابتدا به معرفي و چگونگي عملكرد  

هاي مورد بحث با سيستم تحريك ژنراتور به همراه المان

توجه به شرايط كاركرد ژنراتور در محدوده پايداري 

استاتيك ژنراتور اشاره دارد ، در انتها به معرفي و ارائه يك 

نمونه از منحني قابليت ژنراتور و نحوه هماهنگي آن با 

  . سيستم هاي كنترل تحريك و حفاظت ژنراتور مي پردازد

  ور اصول كنترل تحريك در ژنرات  - 2 - 1

سيم پيچ تحريك ژنراتور تحت ولتاژ مستقيم انرژي الزم به 

تامين راكتانس مغناطيس (منظور تامين ميدان مغناطيسي 

و كار سنكرون ژنراتور با شبكه ،همچنين قدرت ) كننده

راكتيو قابل جذب و يا توليد ژنراتور را كنترل و تنظيم مي 

ي افزايش جريان تحريك تا بيش از مقدار اسم. نمايد

مربوط به ولتاژ اسمي ، قدرت راكتيو خروجي ژنراتور را 

فزوني بخشيده ، كاهش جريان تحريك ، قدرت راكتيو 

مصرفي ژنراتور را تقليل داده و در نهايت به قطع تحريك و 

از دست رفتن ارتباط سنكرون ژنراتور با شبكه منجر خواهد 

  . [1]شد

پارالل با معمول ترين روش كنترل ولتاژ در ژنراتور هاي 

شبكه ، روش تنظيم اتوماتيك ولتاژ با استفاده از دستگاه 

AVR در اين روش سيستم تحريك ژنراتور به . مي باشد
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منظور حفظ ولتاژ در محدوده مشخص عمل نموده ، امكان 

توليد و يا جذب قدرت راكتيو را در ولتاژ ثابت مقدور مي 

 (power swing) نمايد ، در پي اختالل درشبكه ونوسانات

نظير عيب در شبكه ، ولتاژ و قدرت توليدي ژنراتور مختل 

شده ، ژنراتور قادر نخواهد بود انرژي مورد نظر را بطور 

تنظيم سريع ولتاژ بطور . كامل توليد و به خط منتقل نمايد

با فرض تحريك با (اتوماتيك با استفاده از مدار تحريك 

هد تا گشتاور امكان ميد) توانايي ارائه عكس العمل سريع

سنكرون كننده افزايش يافته، ژنراتور ارتباط سنكرون خود 

 .[1]را با شبكه حفظ نمايد 

ژنراتور  با رفع عيب نوسانات در سرعت گردش روتور 

با توجه به اينرسي روتور ادامه يافته موجب ميشود ولتاژ در 

ترمينال هاي ژنراتور در محدوده دو حد باالتر و پايين تر از 

نوسان نموده ، در فاصله زماني طوالني  AVRنظيم حد ت

مستهلك شده و يا جدا شدن ژنراتور را از شبكه موجب مي 

كنترل كننده ها ومحدود كننده ها در دستگاه تحريك . شود

در   AVRبه منظور جلوگيري از اختالل در كار دستگاه 

شرايط دشوار غيرقابل قبول به شرح فوق در نظرگرفته 

  .[1]شده است

اين كنترل كننده ها به صورت محدودكننده هاي 

. نوسانات در دو حد فوقاني و تحتاني در نظر گرفته ميشوند

محدود كننده هاي فوق تحريك از اقدام بيشتر دستگاه 

AVR  به منظور افزايش جريان تحريك تا بيش از تحمل

) (Over loadژنراتور قبل از تحريك رله اضافه بار ژنراتور 

محدود كننده زير تحريك  . ن را محدود مي نمايدجلوگيري آ

كاهش جريان تحريك را تا سطح غيرقابل قبول مربوط به 

خارج شدن ژنراتور از ارتباط سنكرون در حد پايداري آن و 

  .[1]محدود مي نمايد  LOEتحريك رله 

چنانچه ديده مي شود تامين هماهنگي الزم در تنظيم 

حريك ضروري مي باشد با محدود كننده زير ت  LOEرله 

بطور مناسب قبل از تحريك  UELالزم است محدودكننده 

LOE براي اين منظور تنظيم مناسب آن بيش . اقدام نمايد

  . ضروري مي باشد  LOEاز رله 

  اصول پايداري استاتيك ژنراتور   - 2  - 2

هنگامي كه خطوط متعدد انرژي توليدي ژنراتور را به شبكه 

يند ، ناپايداري استاتيك ژنراتور مطرح مصرف منتقل مي نما

توانايي . شده ، ممكن است قطع خطوط را موجب شود

و دياگرام )  1(با توجه به شكل  MWانتقال قدرت اكتيو 

برداري نيروهاي الكتروموتوري در دو انتها و زاويه فاز يا 

زاويه بار نيروهاي الكتروموتوري معادل به شرح زير نوشته 

   : [7]مي شود

 θs  -  θg (sin   .   =Pe(             1 – 2ابطه ر

  Eg= ولتاژ در ترمينال ژنراتور 

  Es=  ولتاژ  شبكه قدرت 

  Pe=  قدرت الكتريكي اكتيو منتقل شده 

  Xq=  راكتانس پايدار ژنراتور شبكه 

  Qg=  زاويه فاز ولتاژ در محل ژنراتور 

  sθ= زاويه فاز ولتاژ در شبكه 

Pmax =   

 
تغييرات قدرت برقرار شده در خط برحسب زاويه :  (1)شكل      

  [7]با

ديده مي  1 – 2با توجه به قدرت منتقل شده طبق رابطه 

  يا    ^θg – θs < 90شودحداكثر قدرت قابل انتقال 

 1  =sin 90 هنگامي كه زاويه اختالف فاز . نتيجه مي شود

ژنراتور در فاصله دور (مصرف ولتاژ در محل توليد و محل 

افزايش يابد ، قدرت قابل  90^تا بيش از) انتهاي خط 

انتقال كاهش يافته ، در حاليكه زاويه بار يا اختالف فاز 

  . همچنان بدون امكان كنترل، فزوني مي يابد
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با توجه به عدم تثبيت نقطه كار در قدرت و زاويه بار 

در . ميشود مشخص ، شبكه يك شبكه ناپايدار ناميده

صورت عدم قطع خط تحت عيب ، شرايط كار آسنكرون در 

شبكه برقرار شده ، قطع كليد خطوط خروجي نيروگاه را 

چنانچه . موجب شده و شبكه به دو قسمت تقسيم مي شود 

تعداد خطوط قطع شده بين مراكز توليد و ژنراتور در انتهاي 

در فاصله  Xدور خط به عنوان تغذيه كننده بارها ، وراكتانس 

مقدار   Pmax)  (دو منبع به منظور برقراري حداكثر قدرت

كافي را دارا نباشد ، در اين صورت خطوط موجود به منظور 

  .حفظ ارتباط سنكرون كافي نخواهد بود

اين كاهش قدرت ) 1(زاويه در شكل  _منحني قدرت  

به  2به منحني  1و جابجايي منحني   1رادرپي قطع خط 

جديد ظاهر شده در فاصله توليد و مصرف ،  علت راكتانس

 2هنگامي كه خط . حداكثر قدرت قابل انتقال را نشان ميدهد

جابجا  3قطع مي شود ، منحني قدرت انتقالي به منحني 

زاويه در اين منحني با  _شده ، ماكزيمم منحني قدرت 

كاهش حد پايداري . (كاهش بيشتر روبرو شده است 

قدرت برقرار شده در خط، بيش از در اين حالت ) استاتيك

بوده ،  2قدرت حداكثر يا حد پايداري استاتيك در منحني 

درجه   90لذا نقطه كار به ناحيه ناپايدار با زاويه بار بيش از 

جابجا شده ، ارتباط ژنراتور با شبكه شرايط ناپايدار را دارا 

در اين صورت واحد ها با دور آسنكرون مواجه . مي شود

ز ارتباط سنكرون خارج مي شوند ، افت ناگهاني شده ، ا

ولتاژ ، قطع خطوط موازي و افزايش راكتانس در فاصله 

كار ناپايدار واحدها ) واقع در دو انتهاي خط(مصرف و توليد 

  . [3,7]را موجب ميشود

  GCCمنحني قابليت ژنراتور  - 2 - 3

در ژنراتور با روتور  GCCمنحني قابليت ژنراتور يا همان 

اين منحني حد . نشان داده شده است)  2(صاف در شكل 

ظرفيت قدرت هاي اكتيو و راكتيو قابل توليد ژنراتور را در 

منحني . شرايط پايدار در ولتاژ اسمي مشخص مي نمايد

هاي قابليت ژنراتورهاي سنكرون ابزاري بسيار سودمند 

وگاهي در شرايط براي بارگذاري ژنراتورهاي سنكرون نير

خط عمودي كه . [2]مختلف بار ، شبكه و ژنراتور مي باشند

عبور مي كند ، بيانگر محدوديت  Bدر نقطه ) 2(در شكل 

قابليت توليد توان حقيقي پيوسته . توان حقيقي مي باشد

) 1(ژنراتور به وسيله سه عامل مشخص شده در شكل 

اين منحني ها محدوديت هاي كاري .محدود مي شود

ژنراتورهاي سنكرون را از قبيل پايداري حالت دائم و 

ژنراتور ، محدوديت هاي ) حرارتي(ديناميك ، مسائل 

-P)جرياني استاتور و همچنين روتور را در صفحه در توان  

Q)    اين نواحي نشان داده ) 3(درشكل .[2]ارائه مي نمايد

  .شده است

ي همچنين يكي ديگر از كاربردهاي مهم منحني ها  

قابليت ژنراتور هاي سنكرون ، استفاده از اين منحني ها 

 .[2] درتنظيمات رله هاي مربوط به ژنراتور مي باشد

 بيشترين كاربرد اين تنظيمات در بخش زير تحريك ژنراتور

 

  

 
 [3]منحني قابليت ژنراتور:  (2)شكل                

 
  

گرهاي  و مربوط به تنظيم كننده هاي اتوماتيك ولتاژ و عمل

داخلي اين سيستم مانند رله عدم تحريك و عملگر محدود 

همچنين ) 3(شكل . [1] كننده حداقل تحريك مي باشد

منحني قابليت در مورد عملگرهاي محدود كننده حداكثر 

تحريك كه حوزه عملكرد آنها در ناحيه فوق تحريك مي 

باشد از كاربرد ويژه اي برخوردار است كه در ادامه توضيح 

 . ده خواهد شددا
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شكل                        (3) محدوديتهاي حرارتي ژنراتور :   [7] 

  

  حد پايداري استاتيك در ژنراتورها   - 3

حد پايداري استاتيك ژنراتور ناحيه كار پايدار ژنراتور را در 

و منحني   P-Qطي بهره برداري آن در صفحه مختصات 

GCC كار عادي شرايط . ژنراتور را مشخص مي نمايد

ژنراتور هنگامي خواهد بود كه تغييرات ناچيز دربار ژنراتور با 

و  AVRاختالالت محدود در شبكه روي داده ، دستگاه 

اختالالت . رگوالتور سرعت قادر به كنترل آن مي باشند

وسيع روي داده در شبكه نظير بروز عيب ، اضافه و يا كم 

خطوط تحت  قطع و وصل(كردن بار قابل مالحظه در شبكه 

و قطع توليد ناگهاني شبكه ، قابل كنترل نبوده ، با ) بار

گسترش اختالالت و كار آسنكرون ژنراتور همراه مي باشند 

حد پايداري استاتيك به منظور ) پايداري ديناميك(

هماهنگي كار رله هاي حفاظتي ژنراتور و تنظيم محدودكننده 

هاي آن   Functionدر رديف  AVRزير تحريك در دستگاه 

  .[8]بكار برده ميشود

و المانها به (محدود كننده هاي حفاظتي   - 4

 موجود در دستگاه) صورت رله هاي حفاظتي

AVR   

با وظيفه ( حرارتي  Functionرله هاي حفاظتي ژنراتور با 

و بخشي از ) حفاظت ژنراتور در قبال افزايش درجه حرارت

نام  AVRتگاه آنان با عنوان محدود كننده ها در داخل دس

منظور از اصطالح محدود كننده ها ، عدم . برده مي شوند

آنان  Functionپيش بيني در ارسال سيگنال قطع در 

وظيفه . برخالف رله هاي حفاظتي تشخيص عيب مي باشد

محدود كننده ها جلوگيري از جابجايي نقطه كار در دستگاه 

AVR  خارج از محدوده هاي مشخص مورد اشاره در شكل

  .[1,7]مي باشد) 3(

در نظر  AVRبطور معمول سه محدود كننده در دستگاه  

محدود كننده در قبال كاهش جريان . گرفته مي شوند

تحريك تا مقدار حداقل به عنوان محدودكننده زير تحريك 

UEL و محدود كننده در قبال افزايش جريان تحريك تا

و  OELمقدار حداكثر به عنوان محدود كننده فوق تحريك 

يا اندازه گير  ) Volt Hertz limit (يا   VHLمحدود كننده 

 .باشد مي Volt/Hertzنسبت 

محدود كننده زيرتحريك از كار ژنراتور تا كمتر از حد 

) 6(نشان داده شده در شكل   (End – Core)انتهاي هسته 

جلوگيري از كار ژنراتور تا كمتر از حد . جلوگيري مي نمايد

ي به عامل اصلي جلوگيري كننده از كار انتهاي هسته بستگ

از كار   VHLالمان . دارد SSSLژنراتور در شرايط زير حد

 . جلوگيري مي نمايدVolt/Hertzبه ازاء نسبت  ژنراتور

  
و محدوديت هاي   GCCمنحني قابليت ژنراتور يا :  (6)شكل 

  .[3]حرارتي و پايداري آن در شرايط زير تحريك و فوق تحريك

  )LOE(ت قطع تحريك در ژنراتورها حفاظ - 5

جلوگيري از   LOEهدف عمده از حفاظت قطع تحريك يا  

قطع ژنراتور در پي كاهش جريان تحريك تا كمتر از حد 

مجاز مي باشد به عبارت ديگر هنگامي كه نقطه كار ژنراتور 

در ناحيه زير تحريك واقع شود ، ممكن است به داخل ناحيه 
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دو نوع . ، لذا قطع ژنراتور روي دهد وارد شده  LOEكار رله 

هماهنگي . هماهنگي در اين حفاظت ضروري مي باشد 

هماهنگي . و هماهنگي ديناميك  Steady –Stateاستاتيك يا 

استاتيك در صورت عدم وجود هر گونه اختالل در شبكه 

مورد نظر مي باشد ، هماهنگي ديناميك همزمان با بروز 

نقطه كار به صورت موقت و در  اختالل در شبكه و وارد شدن

شرايط گذرا در محدوده غيرقابل قبول زير تحريك تا كمتر 

  Forbidden UEبه عنوان ناحيه  UELاز مشخصه كار المان 

 .[7]يا ناحيه قابل قبول زير تحريك مورد نظر مي باشد

كه در   UELهمچنين تنظيم محدود كننده تحريك  

تحريك پذيري و سيستم تحريك جهت اجتناب از كاهش 

در نهايت جلوگيري از حد گرمايي ناحيه انتهائي استاتور 

تنظيم شود كه   LOEبايد بگونه اي بارله . تجهيز مي شود

فاقد هر گونه همپوشاني بوده ، يعني در زمانيكه قطع 

تحريك در ژنراتور رخ ميدهد ابتدا منحني امپدانس ژنراتور 

  .مي باشد LOEرله  كه قبل از UELبايد وارد ناحيه المان 

  در ژنراتور   LOEهماهنگي رله   -  6

به منظور كاهش ولتاژ شبكه ژنراتور در شرايط زير تحريك 

. واقع شده ، قدرت راكتيو خازني شبكه را مصرف مي نمايد 

ژنراتور قدرت مورد نظر را در محدوده منحني ظرفيت خود 

ر محدود كننده زي. در ناحيه زير تحريك جذب مي نمايد

تحريك به منظور حفظ نقطه كار ژنراتور در داخل منحني 

پيش بيني شده ، مانع از خارج ) 8(ظرفيت آن طبق شكل 

 .شدن نقطه كار از ناحيه زير تحريك مي شود

هماهنگ با محدود كننده   LOEلذا ضروري است رله  

زير تحريك در صورت خارج شدن نقطه كار از ناحيه زير 

ع بخشي از تحريك يا كل جريان قط. تحريك عمل نمايند

تحريك از نظر شرايط كار ، ژنراتور و شبكه مورد تغذيه 

خطرناك بوده ، الزم است قطع تحريك به سرعت 

تشخيص داده شده ، ژنراتور به منظور جلوگيري از صدمات 

بيشتر از شبكه جدا شود ، همچنين قطع تحريك تاثير 

، موجب مي شود با غيرقابل پيش بيني را بر شبكه دارا بوده 

قطع قدرت راكتيو تحويلي به شبكه ، ژنراتور قدرت به 

جذب . مصرف كننده كامل قدرت راكتيو در شبكه تبديل شود

قابل مالحظه قدرت راكتيو توسط ژنراتور ، هنگامي كه 

ژنراتور قدرت باال را دارا مي باشد، با افت شديد و عميق در 

 . [9]شبكه همراه خواهد بود

  LOE [9]با رله UELزون بندي المان :   (8)شكل                                                 

 
 Inductionژنراتور فاقد تحريك به ژنراتور القائي يا 

Generator  تبديل شده ، درجه حرارت روتور و سيم پيچي

ها به علت القاء و جريان هاي فوكو  در بدنه ، در پي تغيير 

 همچنين جريان. به سرعت افزايش مي يابد slipدور يا 

ميشود  راكتيو قابل مالحظه دريافت شده از شبكه موجب

اين خطر ناشي از . واقع شود Over loadژنراتور در وضعيت 

معمول ترين . حد آهني انتهاي هسته استاتور خواهد بود

در ژنراتورهاي بزرگ   LEOروش تشخيص شرايط كار 

استفاده از رله هاي ديستانس و اندازه گيري امپدانس و 

رله . آن از محل ترمينال هاي ژنراتور مي باشدتغييرات 

حفاظت بسيار معمول بوده ، از  Zoneديستانس شامل دو 

  سرعت تشخيص باال برخوردار مي باشد 

   

  نتيجه گيري   - 8

عدم كار حفاظت هاي ژنراتور در پي اختالالت روي داده 

در شبكه در سالهاي اخير و خاموشي هاي نتيجه شده ، 

در رله هاي حفاظتي ژنراتور را با توجه به  هماهنگي بيشتر

و  AVR، سيستم كنترل تحريك  GCCمنحني توانايي 

روش . حفاظت خطوط خروجي نيروگاه ضروري مي نمايد

ايجاد هماهنگي در كار رله هاي حفاظتي مورد اشاره با توجه 

به مطالعات تجربي ، علمي و روشهاي مختلف ارائه شده در 

دستورالعمل واحد و مشخص را نشان كتب و كاتالوگ ها ، 

نمي دهد ، به همين علت دستورالعمل مشترك و واحد در 
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طي مقاله حاضر ارائه گرديد ، دستورالعمل ارائه شده به 

عنوان راهنماي تجربي در ايجاد هماهنگي در حفاظت 

 Reliabilityبه منظور تقويت  AVRژنراتور و دستگاه كنترل 

در طي دستورالعمل . شودو پايداري شبكه محسوب مي 

 .مثال عددي نيز ارائه گرديده است 

در اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي و حفاظت ژنراتور  

با توجه به ظرفيت كامل ژنراتور و پايداري استاتيك مورد 

حفظ ژنراتور به صورت پارلل با شبكه تا .   نظر بوده است 

مده را حد امكان در هنگام بروز اختالالت در شبكه هدف ع

تشكيل داده ، هماهنگي حفاظت ژنراتور را با سيستم كنترل 

  . آن ضروري مي نمايد
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