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  مطالب یچکيده

سازي عملکرد آن تحت شرایط پایدار و  نیروگاه، شبیه در احداث هاي مطالعاتی یکی از مهمترین زمینه

 مختلف هاي زمینه در تحقیقاتی مناسب ابزار یک عنوان به ساز شبیه هاي برنامه صوالًا .باشد ناپایدار می

 بطور مختلف، هاي برنامه و گیرند می قرار استفاده مورد نیروگاهی هاي سیستم سازي بهینه و طراحی

  .نمایند می ارزیابی و طراحی سازي،مدل را بخار هاينیروگاه در رفته کاره ب گوناگون هاي سیستم تخصصی

- می خطا شدن رفع لحظه در سیستم اضافی جنبشی انرژي شدید، خطاهاي در سیستم ناپایداري عامل

در  بنابراین،. دهدمی قرار تأثیر تحت شدت به را به خطا نزدیک ژنراتورهاي اضافی، انرژي این. باشد

 خارج و ژنراتورها این شناسائی با بینی شود،سیستم در اثر اغتشاشات بزرگ ناپایدار پیش که صورتی

 فروپاشی از و داده کاهش را سیستم به شــده تزریق انرژي توانیم آنهـا، از واحــد چند یا یک ساختن

  .نمود جلوگیري شبکه

زنجان در سال اي برق منطقه يو شبیه سازي پایداري گذراي شبکه در این پروژه به بررسی، تحلیل

با توجه به مطالعات  ،97در سال  الزم به ذکر است که. پرداخته شده است 1 سایلنتدیج افزاربا نرم 1397

،  1هاي زنجان شود که نیروگاهپیش بینی می ،اي زنجانبرق منطقه هاي انجام شده درریزيو برنامه 

برداري رسیده و به عنوان تاکستان و بوئین زهرا به بهره ،، ابهر 4، زنجان ) 3زنجان (انیه ، سلط2زنجان 

واحد گازي به  4هم اکنون نیز با ) 3زنجان(نیروگاه سلطانیه  .تولیدکنندگان توان مطرح خواهند شد

  .نمایدتزریق می اي زنجانبرق منطقه يمگاوات توان، به شبکه 500ظرفیت عملی 

 ستمیس کی صورت هب دیبا قدرت ، سیستمزنجان ايبرق منطقه يشبکهدر براي انجام مطالعات پایداري 

 یکیاستات تیامن نوع دو به قدرت هايستمیس تیامن دانیممی .شود مدل بزرگ اتاغتشاش براي یرخطیغ

 قدرت ستمیس گذراي ای و یکینامید داريیپا حفظ ییتوانا یکینامید تیامن .گرددیم میتقس یکینامید و

                                                             
1 -  DIgSILENT  
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 برداري بهره متغیرهاي نگهداري و حفظ ییتوانا یکیاستات تیامن کهیحال در بوده، اختالل وقوع از پس

  . باشد یم خطوط از عبوري توان و هانیش ولتاژ دامنه مثل

 يارگذ اغتشاش ریثأت تحت که یزمان است زمیسنکرون حفظ در قدرت ستمیس ییتوانا، گذراداريیپا

 نیچن. ردیگب قرار بزرگ بار کی دادن دست از ایاتصال کوتاه سه فاز  د،یتول دادن دست از مانند یبزرگ

 ریسا و هانیولتاژش ،یانتقال هايتوان ،هاژنراتور روتور يهیزوا در بزرگ تنانوسا موجب ییهااغتشاش

 اگر.  ردیپذ یم ریتاًث قدرت ستمیس یرخطیغ هايمشخصه از گذراداريیپا. خواهند شد ستمیس متغیرهاي

حالت  ستمیس بماند، یباق ینیمع هايکران درون ستمیس هايژنراتور نیب آمده دیپد يهیزاو انحراف

 تا 2 از پس برود، دست از گذرا داريیناپا يواسطهه ب زم،یسنکرون اگر اما. کرد خواهد حفظ را زمیسنکرون

   . شد خواهد معلوم هیاول اغتشاش بروز از هیثان 3

، رسی ضرورت انجام مطالعات پایدارياین پروژه در غالب چهار فصل تنظیم شده است که به ترتیب به بر

سازي و تحلیل شبکه ژنراتور سنکرون و در نهایت به شبیه 7سازي درجه سایلنت، مدلافزار دیجمعرفی نرم

                                                                                                              .پردازدمی 1397اي زنجان در سال برق منطقه

ابتداي خط  شود خطاي سه فاز درفرض می ي زنجانشبیه سازي حالت پایداري گذرا در شبکهبراي 

در  و شدهثانیه خطا تشخیص داده  0.1سیکل معادل  5و بعد  است هاي نیروگاهی رخ دادهشین متصل به

  .شودتوسط سیستم حفاظتی از مدار خارج می ،خطی که خطا در آن رخ داده نهایت

هاي نیروگاه سایلنت بر رويافزار دیجهاي انجام گرفته با نرمسازيها و شبیهبا توجه به نتایج تحلیل

اي زنجان برق منطقههاي هاي تمام نیروگاه، دینامیک ژنراتور1397اي زنجان در سال احداثی برق منطقه

- بینی میشین نیروگاهی مربوطه، پایدار پیشهاي سه فاز در در صورت بروز هر گونه اغتشاش و یا خطا

  .نخواهد داشتکلی اي زنجان از لحاظ پایداري گذرا مشي برق منطقهشبکه لذاشود 
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  فصل اول

  های قدرتشبکهدر ضرورت انجام مطالعات ديناميکی
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  پیشگفتار -1-1

 ياهاي قدرت و حفظ سنکرونیزم در برابر اغتشاشات گذراي شدید اهمیت ویژهپایداري سیستمامروزه 

ها براي رفع خطا، ممکن است ي عملکرد رلههاي انتقال و نحوهتصال کوتاه در شبکهبروز خطاي ا. دارد

هاي مختلفی پایداري یا ناپایداري سیستم را پیش لذا باید از راه. هاي سیستم گرددباعث ناپایداري ژنراتور

شود بینی پایداري باعث میبراي پیش هاي سخت افزارياستفاده از روش با توجه به اینکه. بینی کنیم

لذا براي پیش بینی  .تحمیل کند به سیستم يي جبران ناپذیرهاآسیب ها وهزینه زمان زیادي صرف شود،

هاي نرم از روش خواهیم شد تاناچار پایداري شبکه در شرایط بروز اغتشاشاتی مانند اتصال کوتاه سه فاز ،

  .و شبیه سازي شبکه استفاده کنیم هاي تحلیلو نرم افزار هاهبرنامافزاري مثل انواع 

. شود هاي پیشرفت صنعتی آن کشور محسوب می برق در هر کشور یکی از شاخص یو مصرف يتوان تولید

. صنعتی کشور به انرژي برق رشد چشمگیري داشته استصنعتی و غیر بخش هاي هاي اخیر نیاز در دهه

همچنین با توجه به هزینه . مواجه است% 9طبق آمار موجود، مصرف برق در ایران با رشدي در حدود 

این . باشد کنترل بهینه عملکرد آنها تحت شرایط مختلف بار حائز اهمیت می ، ها این نیروگاهباالي ساخت 

 لذا  .طلبدمی را ها ساخت و کنترل نیروگاهسازي، طراحی، بهینه يتر در زمینه نیاز به مطالعات گسترده ،امر

  .است ضروري بسیار موارد این در پیشگیرانه کنترلی هايروش اتخاذ

 مناطقیدست و چشمگیر مراکز صنعتی در مناطق دوري ، توسعهمدرن امروزي هاي قدرتسیستمدر اکثر 

ي مراکز تولید با مصرف توان شود تا فاصله، سبب میباشدها در این مناطق مقدور نمیکه احداث نیروگاه

خطاي اتصال  دهد چرا که با وقوع یکاین امر قابلیت اطمینان سیستم را به شدت کاهش می. زیاد باشد

فاز در خطوط انتقال بحرانی، ممکن است موجب ناپایداري ژنراتورهاي نیروگاه شده و خاموشی کوتاه سه

  .کندمیایجاد هاي برق هاي سراسري در شبکه
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 :                                     دشولی به سه دسته زیر تقسیم میبه طور ک ،هاي قدرتسیستم از دیدگاه پایداري

ي روتور                                                                                                 پایداري زاویه -1

پایداري فرکانس                                                                                                         -2

  ولتاژيپایداري  -3

به عبارتی . شودي روتور محسوب میجزء پایداري زاویه پایداري گذرا که موضوع اصلی این پروژه است،

یک سیستم، میزان توانایی آن سیستم در حفظ حالت سنکرونیزم خود با شبکه، در زمان  گذرايپایداري 

رات بزرگ زاویه روتور غییشامل تتواند میعکس العمل سیستم . دهدیک اغتشاش شدید را نشان می بروز

 یک سیستم، باید توجه داشت که پایداري. پذیردثیر میأزاویه ت-ي غیرخطی توانکه از رابطه ژنراتور باشد

  .]1[ ي سیستم هم بستگی داردي کار اولیهبه نقطه عالوه بر شدت اغتشاش،

، تمام هاي توزیع برقهدر نسل کنونی شبک هاي ارتباطیظرفیترشد و گسترش قابل توجه  با توجه به

بینی این امر پیش. دگردمیکنترل ارسال  به مراکز لحظه به لحظه رصد شده و هم زمان اطالعات شبکه

سیستم ناپایدار پیش بینی شود باید اقدامات  لذا اگر .سازدپذیر میشبکه را امکان پایداري گذرا ترسریع

  .صورت بگیرد... و زدائیبار،  از شبکه ژنراتور خروجمانند  و کنترلی مناسبحفاظتی 

  هاي تشخیص پایداري گذراتکنیک-1-2

                         :شوندي زیر تقسیم میهاي تشخیص پایداري گذرا به سه دستهبه طور کلی تکنیک

در مقابل محاسبات  .استي آن هاي این روش دقت باالاز جمله ویژگی: ي زمانشبیه سازي در حوزه -1

مشکل محاسبات . هاي حالت ماندگار بسیار مناسب استبراي تحلیل و دارد سنگین و طوالنیي پیچیده

                                              .هاي پر سرعت تسریع شده استسنگین نیز امروزه با پردازنده

د و براي کنني ژنراتور استفاده میسادهدر این روش از مدل کالسیک : روش مستقیم لیاپانوف -2

                                                                                            .شودهاي پیچیده توصیه نمیسیستم
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 . است ]2و1[...هاي شناسایی الگو وهاي فازي ،روشهاي عصبی، شبکهشامل شبکه: هوش محاسباتی -3

هاي روش توان بهمی اند از جملههاي مختلف هوش محاسباتی بهره بردههاي متعددي از روشمقاله

SVM  ]2 [ ، RVM ]2 [درخت تصمیم ،]اشاره کرد ]5[و]4[هاي عصبیو شبکه ]3.  

  هاي قدرتدر سیستم کیینامیضرورت انجام مطالعات د -1-3

هاي باشد در سیستمي انرژي میوجود عناصر ذخیره کننده ،هاعلت اصلی دینامیکی بودن اکثر سیستم

حضور این . ندستي انرژي هي خطوط انتقال عناصر ذخیره کنندههاها و خازنقدرت نیز وجود سلف

اي لحظه ي انتقال و توزیعي توان در شبکههاها و خروجیي بین وروديشود که رابطهعناصر سبب می

                                                                              .                    شدنبا

به منظور کاستن از هزینه هاي تولید،  ،هاقاره در سطح در سطح کشورها وحتی جهان نقاطدر بسیاري از 

اتصال شبکه هاي با پیک بار مصرفی  وافزایش اطمینان، استفاده از ظرفیت هاي رزروي شبکه هاي مجاور 

اغتشاشات کوچک ها را در مقابل این امر اگر چه شبکه. شوندها به هم متصل می،شبکهغیر هم زمان

هاي بکهشبکه مشکل حادتري پیش آید، بر روي پایداري سایر شیک چنانچه براي اما  کند،پایدارتر می

                                                                   .]6[ خواهد گذاشتبهم پیوسته هم اثر منفی 

تري نسبت به هم قرار دست، در نقاط دورمصرف هاي تولید ومحل ،هاي تولید برقشبکهدر چون امروزه 

ها را در طوالنی بودن خطوط انتقال، پایداري شبکه. طوالنی گردند خطوط انتقال تاشود می موجب دارند،

ذاري هاي ي حداکثري از سرمایه گاز طرف دیگر به منظور استفاده .دهداغتشاشات کاهش میمقابل 

این  .کنندهاي تولید در صنعت برق در حد باالي ظرفیت خود کار مینیروگاه، انجام شده در امر تولید

با صرف در این میان  .کاهدموضوع نیز از جمله مواردي است که از پایداري سیستم قدرت به شدت می

و خطاي  برسدنوسانات حالت گذرا به حداقل ممکن  دبای در حالت بروز خطا هاي اقتصادينظر از بحث

  .]6[ندگار در سیستم وجود نداشته باشدما
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  هادر شبکه مطالعات پایداري و محاسباتي نحوه -1-4

 هايستمیس تیامن. شود مدل بزرگ اتاغتشاش براي یرخطیغ ستمیس کی صورته ب دیبا قدرت ستمیس

 داريیپا حفظ ییتوانا یکینامید تیامن .گرددیم میتقس یکینامید و یکیاستات تیامن نوع دو به قدرت

 حفظ ییتوانا یکیاستات تیامن که یحال در بوده، اختالل وقوع از پس قدرت ستمیس گذراي ای و یکینامید

  .]7[ باشد یم خطوط از عبوري توان و هانیش ولتاژ يدامنه مثل برداري بهره متغیرهاي نگهداري و

 گذاري اتاغتشاش ریثأت تحت که یزمان است زمیسنکرون حفظ در قدرت ستمیس ییتوانا ،گذرا داريیپا

- اغتشاش نیچن. ردیگمی قرار بزرگ بار کی دادن دست از ای دیتول يخروج ژنراتور از شبکه مانند بزرگ

 متغیرهاي ریسا و هانیولتاژش ،یانتقال هايتوان ،هاژنراتور روتور يهیزوا در یبزرگ تنانوسا موجب ییها

 انحراف اگر. ردیپذ یم ریتاًث قدرت ستمیس یرخطیغ هايمشخصه از گذرا داريیپا. گرددیم ستمیس

 را خود زمیسنکرون شبکه بماند، یباق ینیمع هايکران درون ستمیس هاينیماش نیب ،آمده دیپد يهیزاو

 بروز از هیثان 3 تا 2 از پس برود، دست از گذرا داريیناپا واسطه هب زم،یسنکرون اگر اما. کرد خواهد حفظ

  .]16و7[  شد خواهد معلوم هیاول اغتشاش

 انواع جمله از استشده ارائه قدرت هاي ستمیس داريیپا شیافزا براي تاکنون متعددي هايروش

 SVC توان هايکننده جبران ،]10[ فاز هايدهنده رییتغ ،]9[ و] 8[ قدرت ستمیس هايدارسازیپا

هاي در سال. شوداستفاده می ]13[  )SMES( رسانا ابر یسیمغناط انرژي هايکننده رهیذخ ،] 12و11[

 نیا در .]14[است گرفته قرار توجه مورد گذرا داريیپا براي بهبود U.P.F.C از روش استفاده اخیر نیز

  . است زنجان مد نظر ايمنطقه برق انتقال شبکه داريیپا يمساله پروژه

هاي نیروگاهی رخ داده و بعد شین ابتداي خط متصل به شود خطاي سه فاز دربراي این منظور فرض می

یستم ثانیه خطا تشخیص داده شده و خطی که خطا در آن رخ داده توسط س 0.1سیکل معادل  5

  .شودحفاظتی از مدار خارج می
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