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ب

مقدمه :
مجموعه ای از مراکز تولید توان و انرژی الکتریکی (نیروگاهها) که از طریق شبکههای انتقال و توزیع به همراه کلیه
تجهیزات و ادوات حفاظتی و کنترلی موجود در آن ،به مراکز مصرف انرژی در سطوح ولتاژی مختلف متصل می
گردند یک سیستم قدرت را تشکیل میدهند.
برای یک شبکه در حالت عادی می توان ولتاژها و جریان ها را حساب کرد .اما وقتی بار جدیدی را به شبکه اعمال
و یا از آن حذف کنیم و یا اتصال کوتاه در شبکه ایجاد شود ،در این حالت تغییراتی در شبکه ایجاد خواهد شد که
اگر این تغییرات بطور تدریجی و آهسته باشد ممکن است ،شبکه تﺤمل کرده و به شرایﻂ دیگری از پایداری برسد،
ولی اگر شبکه نتواند این تغییرات را تﺤمل کند ،شبکه ناپایدار خواهد شد .همچنین ژنراتورهای موجود در شبکه
سنکرون بوده و برای حالت های دینامیکی حساس هستند ،در نتیجه اگر تغییرات ناگهانی پیش آید ،ممکن است
ژنراتوری از مدار خارج شود و این موجب خواهد شد توانی مورد نیازی که آن ژنراتور تامین می کرد به دیگر
ژنراتورها تﺤمیل شده و زاویه بارها و جریان های ژنراتورهای دیگر افزایش یابد .در این حال توان تولیدی دیگر
ژنراتورها باید بیشتر شود .افزایش قدرت ژنراتورها در شبکه ،با افزایش زاویه بار انجام می شود .در این حال اگر
زاویه بار به حد بﺤرانی برسد ،با پیشی گرفتن از این مقدار با توجه به رابطه بین توان الکتریکی و زاویه بار ،این
کار باعث کاهش توان الکتریکی خواهد شد و ژنراتور نخواهد توانست این بار تﺤمیل شده را تامین کند .پس در
چنین زمان هایی اگر نتوان پایداری شبکه را تامین کرد ،بایستی قسمتی از شبکه را از مدار خارج کرد.
در این پروژه به بررسی و حل معادله نوسان ماشین سنکرون پرداخته که می توان وضعیت شبکه و تغییرات مقادیر
مهمی همچون زاویه بار و توان الکتریکی و  ...را حین و پس از رخداد خطا در شبکه ارزیابی کرد ،تا به تﺤلیل
درستی از نقاط کار شبکه دست یافت.
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فصل اول  :آشنایی با سیستم های قدرت و مسئله پایداری
 -5-5معرفی یک سیستم قدرت الکتریکی
در یک سیستم قدرت الکتریکی ایده آل ،ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت بوده و ولتاژ نقاط تغذیه
سه فاز متقارن ،جریان ها سه فاز متقارن ،ضریب توان واحد و سیستم عاری از هارمونیک است.
ثابت نگه داشتن فرکانس با ایجاد توازن در توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تﺤقق می یابد و
کنترل ولتاژ ،با نظارت بر میزان توان راکتیو تولیدی و مصرفی در یک شین صورت می گیرد.
توان راکتیو هنگام نیاز باید تولید شود و چون مصرف بارها در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند،
بنابراین توان تولیدی ژنراتورها نیز باید کنترل شود.
توان خروجی یک ژنراتور با تغییر توان مکانیکی ورودی به آن کنترل می شود .به عنوان نمونه ،در یک
توربین گازی برای کنترل توان خروجی با باز کردن و یا بستن شیر بخار یا دریچه آب ،جریان بخار یا مقدار
آب روی پره های توربین تنظیم شده و باعث کنترل توان مکانیکی و در نتیجه کنترل توان اکتیو خروجی
ژنراتور می شود .عدم توازن توان اکتیو ،از تاثیر آن بر سرعت یا فرکانس ژنراتور احساس می شود .در صورت
کاهش بار و اضافه بودن تولید ،ژنراتور تمایل به افزایش سرعت روتور و فرکانس خود دارد و در حالت افزایش
بار و کمبود تولید ،سرعت و فرکانس ژنراتور کاهش خواهد یافت.
انﺤراف فرکانس از مقدار کافی آن به عنوان سیگنالی جهت تﺤریک سیستم کنترل خودکار انتخاب شده و
بدین ترتیب با ایجاد توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده فرکانس سیستم ثابت نگه داشته می شود.

 -2-5دینامیک سیستم های قدرت و پایداری
میرا کردن نوسانات توان در شبکه قدرت ضروری است .در یک شبکه قدرت به دلایل مختلف از جمله بروز
خطای اتصال کوتاه و قطع یا ورود ناگهانی بارهای بزرگ به شبکه ،نوسانات توان به وجود می آید و این امر
می تواند پایداری شبکه قدرت را با خطرهای جدی مواجه سازد .در صورتی که ،این نوسانات هر چه زودتر
توسﻂ عاملی میرا شوند ،شبکه قدرت به حالت ماندگار خود رسیده و میتوان ضمن داشتن عملکردی مناسب
از بروز مشکل برای بارهای صنعتی جلوگیری به عمل آورد.
چون در سیستم های دینامیکی رابطه بین ورودی و خروجی لﺤظه ای نیست .به این معنی که اگر ورودی
سیستم یکباره مثلا دو برابر شود ،مدتی طول می کشد تا خروجی به مقدار جدیدی برسد .به عنوان نمونه،
اگر ورودی یک موتور  %21افزایش یابد ،دور موتور (با فرض خطی بودن سیستم) ،مثلا از  5111دور در
دقیقه به  5811دور در دقیقه می رسد ولی این افزایش دور موتور به آرامی صورت می گیرد .یعنی در
سیستم های قدرت معمولا پس از هر گونه تغییر در ورودی ها و یا هر گونه اغتشاش ،نوساناتی در فرکانس،
ولتاژ ،توان حقیقی و راکتیو بوجود می آید.
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علت اصلی دینامیک بودن سیستم ها ،عناصر ذخیره کننده انرژی (سلف و خازن) است .برای مقابله با برخی
پدیده های ناخواست دینامیکی از سیستم های کنترلی استفاده می شود .سیستم های کنترلی در نیروگاه
ها عبارتند از گاورنر 5و کنترل خودکار ولتاژ 2و چند سیستم کنترلی در شبکه های قدرت .

 -9-5ضرورت مطالعه دینامیکی و پایداری سیستم های قدرت
از آنجا که عناصر ذخیره کننده انرژی در مقابل تغییرات ،عکس العمل نشان می دهند و برق متناوب نیز
دائماً در حال تغییر است ،مطالعات دینامیکی در سیستم های برق متناوب نسبت به برق مستقیم بسیار
مهمترند.
از آنجا که میزان مصرف برق در مناطق مختلف و در زمان های مختلف متفاوت است ،برای بهره برداری
بهتر از سرمایه گذاری انجام شده در بخش تولید ،بهتر است شبکه های تولید و توزیع برق به هم متصل
شوند تا در زمانی که در یک منطقه میزان بار درخواستی بیشتر از توان تولیدی است ،یک منطقه بتواند به
منطقه دیگر سرویس بدهد .این اتصالات حتی در سطح قاره ای به مقتضیات اقتصادی صورت گرفته ولی
در عین حال پایداری را در سیستم ضروری می کند.
سیستم های مدرن قدرت ،امروزه بنا به همین مسائل اقتصادی با ظرفیت بالایی تولید می شوند و با توجه
به بعد مسافتی برای انتقال به بارها ،اثر منفی روی پایداری دارند .باید به این نکته توجه داشت که هر چند
اتصال سیستم های کوچک تولید و توزیع به یکدیگر سیستم را در مقابل اغتشاشات کوچک پایدارتر می
نماید ولی ایجاد اشکال در یک سیستم بر سیستم های دیگر نیز اثر می گذارد.

 -4-5پایداری و تعریف آن در سیستم های قدرت
پایداری از مهمترین مشخصه ها و ملزومات در سیستم های دینامیکی است .در مسائل تئوریک ،سیستمی
پایدار است که به ازای هر ورودی ،بازه ی خروجی ،مﺤدود باشد و در مسائل فیزیکی ،سیستمی ناپایدار
است که خروجی از حد قابل قبول خارج شود .از دید مهندسی برق ،سیستم وقتی ناپایدار است که سیستم
های کنترلی از عهده اغتشاش برنیایند و سیستم های حفاظتی برای حفظ سلامت سیستم وارد عمل می
شوند ،هر چند ژنراتورها و توربین ها ،سیستم های حفاظتی بسیار قوی دارند.
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 -5-4-5انواع پایداری در سیستم های قدرت
پدیده ها و پایداری در یک شبکه قدرت به شدت اغتشاشات و مدت زمانی که در شبکه باقی میمانند تقسیم
بندی شده اند .در تقسیم بندی اول ،پایداری در سیستم قدرت به مانا ، 5دینامیکی 2و گذرا 9تقسیم می
شود.
 .5پایداری شبکه تﺤت اغتشاشات بسیار کوچک را پایداری مانا می گویند.
 .2اگر به یک سیستم قدرت اغتشاشی وارد شود ،فرکانس ،زاویه بار و ولتاژ تمامی واحدها دچار نوساناتی
میشود که معمولاً در طول چند ثانیه از بین میروند و سیستم در شرایﻂ جدید آرام میگیرد ،پایداری
شبکه تﺤت اغتشاشاتی که کنترل کننده های نیروگاه ها ،مثل کنترل کننده های ولتاژ و گاورنرها برطرف
می شود را پایداری دینامیکی می نامند.
 .9به توانایی سیستم در حفظ پایداری و میراکردن نوسانات پس از یک اغتشاش شدید ،پایداری گذرا گفته
میشود .یک سیستم واقعی در صورت اعمال خطا ،زمانی پایدار است که متغیرهای آن ،وقتی که زمان به
سمت بی نهایت میل میکند ،به مقادیر حالت مانا نزدیک شوند .بررسی پایداری بعد از یک اغتشاش شدید،
مطالعات پایداری گذرا نامیده میشود.
در تقسیم بندی دیگر بسته به مدت زمانی که پدیده ها در شبکه باقی می مانند به صورت های زیر تقسیم
می شوند :
الف) پدیده های موجی :
این پدیدهها به اتفاقاتی مثل رعد برق ،کلید زنی ،و یا هر تغییر دیگر در خطوط انتقال از یک نقطه به نقطه
دیگر مربوطند .سرعت این امواج بسیار بالا و مﺤدوده زمانی آنها حدود میکروثانیه است.
ب) پدیده های الکترومغناطیسی :
وقتی اثر یک اتفاق به سر ژنراتور میرسد ،تا با سیمپیچ استاتور و فلوی فاصله هوایی روی روتور و گشتاور
الکتریکی اثر بگذارد ،زمانی طول میکشد .این زمان از مدت پدیدههای موجی بیشتر است و در فاصله میلی

ثانیه تا ثانیه است.

ج) پدیده های الکترومکانیکی :
ایجاد تغییرات روی گشتاور الکتریکی باعث تغییر دور روتور و سپس ،از طریق گاورنر ،باعث تغییر در گشتاور
مکانیکی میشود.
این تغییرات آهستهتر از دو پدیده قبلی و در مﺤدوده زمانی یک تا چند ثانیه است .پدیدههای نوسانات
فرکانس پایین و تشدید زیر سنکرون در این دسته قرار میگیرند .زمان این پدیدهها یک تا چند ثانیه است.
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د) پدیده های ترمودینامیکی :
تغییر در گشتاور مکانیکی ،باید منجر به تغییر در نقطه کار سیستم تامین کننده انرژی گردد .این تغییر
معمولاً بسیار آهسته و در حد چند دقیقه است.
به عنوان مثال با افزایش تقاضای بار در نقطه ای از شبکه ،این جریان اضافه با سرعت پدیده های موجی به
سر ژنراتور می رسد و سپس با سرعت پدیده های الکترومغناطیسی در فاصله هوایی خود را به صورت
افزایش گشتاور الکتریکی (مقاوم) نشان می دهد .این افزایش گشتاور الکتریکی باعث افت سرعت روتور می
شود و گاورنر را به حرکت وا می دارد و گاورنر نیز با باز کردن دریچه (آب ،بخار یا سوخت گاز) باعث زیاد
شدن توان مکانیکی در جهت بازگرداندن سرعت روتور به همان سرعت قبلی می شود .به دلیل این که در
اکثر نیروگاه ها شیب افقی (یکی از سیستم های کنترلی گاورنر) صفر نیست ،تمام افزایش بار درخواستی
را عملکرد گاورنر جبران نمی کند .لذا روتور پس از چندین نوسان در سرعت جدیدی مانا می شود .به طور
مرسوم ،پایداری تﺤت اختلال های شدید به حالت گذرا یا دوره کوتاه مدت چند ثانیه ای ،به دنبال اختلال
مربوط می گردد و در تﺤلیل این نوع پایداری به بررسی پاسخ شبکه به یک خطای شدید مانند اتصال کوتاه
خﻂ انتقال پرداخته می شود.
شبکه های قدرت طوری طراحی و بهره برداری می شوند تا بتوانند معیارهای قابلیت اطمینان را از نظر
پایداری گذرا برآورده کنند.
 -2-4-5پدیده پایداری گذرا
پدیده پایداری گذرا اساسا به تغییرات انرژی جنبشی ژنراتورها در دوره اختلال و پس از آن مربوط می باشد
که بعنوان پایداری خیز اول ژنراتورها نیز شناخته میشود .دوره پدیده پایداری گذرا در مﺤدوده  1تا 21
ثانیه می باشد ،که شامل تغییرات نسبتا زیاد زاویه روتور ژنراتورها است.
عوامل موثر در پدیده پایداری گذرا را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:
 -5شرایﻂ اولیه شبکه مانند میزان بار و الگوهای بار و تولید (آرایش و چینش بار یا تولید بر روی شین
های شبکه)
 -2نوع و مدت خطا و مﺤل وقوع و نزدیکی آن به ژنراتورها
 -9ساختار راکتانسی شبکه در دوره قبل از خطا ،حین خطا و پس از خطا
 -4ثابت اینرسی و راکتانس گذرای ژنراتورها
در مطالعــات پایــداری گــذرا بــرای شبیه سازی یــک اغتشـاش بزرگ ،معمــوﻻ از خطــای اتصال
کوتاه (سه فاز) استفاده می شود.

5

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

جدول 8-1

پاسخ برنامه برای روش رانگ کوتا به ازای تغییرات ضریب میرایی

 -5-1نتیجه گیری
با بررسی جدول های  5-1و  2-1به دسته بندی متفاوتی از روش های حل مسئله می رسیم.
البته در مورد جدول  2-1باید در نظر بگیریم که درست است که زمان ها بسیار کم هستند ولی این زمان
ها فقﻂ برای حل یک مسئله هستند و در صورت انجام مﺤاسبات پیچیده تر با افزایش حجم مﺤاسبات،
زمان اجرای برنامه برای ما اهمیت بیشتری پیدا می کند.
طبق جدول  5-1در دسته بندی روش ها به ترتیب دقت مﺤاسبه  ،دیدیم که روش رانگ کوتای مرتبه 4
از دقت خوبی برخوردار است با وجود این که زمان اجرای این برنامه نسبت به سایر روش ها مقدار جزئی
بیشتر است ولی بخاطر دقت بسیار بالاتری که دارد ،در مقایسه با سایر روش ها بسیار مناسب تر به نظر می
رسد.
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