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  چكيده

, يکي از راه هاي مقابله با ناپايداري فرکانسي .تغييرات ناگهاني در ميزان توليد و يا مصرف مي تواند منجر به تغييرات قابل توجه در فرکانس گردد
روش تطبيقي نتيجه بهتري نسبت بـه سـاير   , ان روش هاي قطع باردر مي. قطع بار فرکانسي مي باشد ,در صورت افزايش توليد نسبت به مصرف

. سيستم تحريک مدل سازي نشده است ,براي سادگي در اين مدل. اين روش بر اساس مدل پاسخ فرکانسي سيستم بنا شده است. روشها دارد
اسخ فرکانسي سيستم مي تواند مشکالتي را در عدم مدلسازي سيستم تحريک در مطالعه پ, همچنانکه در برخي از مراجع معتبر نيز اشاره شده

ضمن اين بررسي مشاهده شد . در اين مقاله هدف بررسي اين موضوع در يک سيستم نمونه است. ايجاد نمايد, تشخيص بار مورد نياز جهت قطع
هت محدود کردن فرکانس در بازه مجاز ميزان بار قطع شده کمتر و يا بيشتر از مقدار مورد نياز ج, که اگر مدلسازي سيستم تحريک انجام نشود

ضريب تصحيحي پيشنهاد شده که به کمک آن مي توان به طور دقيق مقدار بار مورد نياز , بنابراين در اين مقاله براي رفع اين مشکل. خواهد بود
  .نتايج شبيه سازي دقت روش پيشنهادي را تاييد مي نمايد. جهت قطع را تعيين نمود

 فيليپس-، مدل هفرونمدل اکسايتر ,قطع بار فرکانسي, ركانسيپاسخ ف:  كليد واژه

  
   
  مقدمه-١

ناپایداري فرکانس به علت عدم تعادل در تـوان اکتیـو تولیـدي و    
ــا توجــه بــه . آیــد مصــرفی در سیســتم قــدرت بــه وجــود مــی  ب

مینـیمم  , بـرداري  هاي سیستم قـدرت در زمینـه بهـره    محدودیت
  تعیین شده است 5/47هرتز  50فرکانس مجاز در سیستم 

در عدم تعادل هـاي بـزرگ بـراي جلـوگیري از کـاهش       [1-4].
اي جـز اسـتفاده از قطـع بـار      فرکانس به کمتر از این مقدار چاره

هاي جدید قطع بار یعنـی روش تطبیقـی مقـدار     در روش. داریمن
باري که باید قطع شود براساس مـدل پاسـخ فرکانسـی سیسـتم     

این منظـور   معموال براي مدل پاسخ فرکانسی که. شود تعیین می
بـوده کـه بـر اسـاس      [5]  استفاده می شود با توجـه بـه مرجـع    

ایـن مـدل   در . فرکانس متوسط سیستم قدرت اعمال  شده است
کل ژنراتورهاي سیستم قدرت به صورت یک ژنراتور واحـد مـدل   

ایده اصلی قطع بـار تطبیقـی اسـتفاده از شـیب کـاهش      . شود می
باشـد کـه بـا     فرکانس براي تخمین میزان اختالل در سیستم می

 این روش. شود استفاده از مدل پاسخ فرکانسی این کار انجام می
سازي نشـان داده اسـت کـه    شبیه . آمده است [3-1] در مراجع

اهمیت میزان بار قطع شده بیشتر از تعـداد گـام هـاي قطـع بـار      
جـا اهمیــت مـدل پاســخ فرکانسـی معلــوم     ایــن  از. [3,1]اسـت  

اما همان طور که در چکیده مقاله بیان شد نقص اصـلی  . شود می
در . باشـد  مـی  مدل سیسـتم تحریـک  این مدل عدم لحاظ کردن 

هـدف  . این مسأله مشخص خواهـد شـد  سازي اهمیت  نتایج شبیه
در مـدل   سیسـتم تحریـک  اصلی این مقاله بررسی اثر مدلسازي 

پاسخ فرکانسی و اثر آن بر قطع بار تطبیقـی در سیسـتم قـدرت    
زیـر  (براي این منظور سه حالت کاري متفـاوت ژنراتـور   . باشد می

را در نظر گرفتـه شـده و نتیجـه    ) نرمال و فوق تحریک, تحریک
همانطور که . بیقی در این سه حالت بررسی می گرددقطع بار تط

سیسـتم  خواهیم دید طرح قطـع بـار تطبیقـی بـدون مدلسـازي      
نمی تواند مقدار بار مورد نیـاز را جهـت محـدود کـردن       تحریک

مشـاهده  . فرکانس به مقدار مجـاز آن بـه درسـتی تعیـین نمایـد     
خواهد شد که در بعضی از موارد بار بیشـتر و یـا کمتـر از مقـدار     
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در ایـن مقالـه بـراي رفـع ایـن مشـکل       . مورد نیاز قطع می گردد
ک آن میـزان  ضریب تصحیح مناسبی ارائه خواهد شد که به کمـ 

بار قطع شده کامال مطابق با مقدار مورد نیاز براي محدود کـردن  
  . خواهد بود, فرکانس

  : باشد مطالب ارائه شده در این مقاله به صورت زیر می
سازي پاسخ فرکانسی سیسـتم قـدرت    چگونگی مدل 2در بخش 

بـه   3در بخـش  . شـود  براي یک سیستم نمونه توضـیح داده مـی  
 4در بخش . پردازیم طبیقی براساس فرکانس میتوضیح قطع بار ت

نتایج قطع بار تطبیقی با لحاظ و بدون لحاظ کردن مدل سیستم 
ضـریب تصـحیحی جهـت     5شـود و در بخـش    ارائه می, تحریک

اصالح مقدار باري که باید قطع شود با توجه به شـرایط مختلـف   
در بخش ششم نتیجـه گیـري و در   . کاري ژنراتور ارائه شده است

  .نتها نیز مراجع درج شده استا
  
  مدل پاسخ فرکانسي سيستم- ٢
توانـد بـراي   می  (SFR)مدل ساده مرتبه پایین پاسخ فرکانسی  

ي بینی رفتار فرکانسی یک سیستم بزرگ یا بخش جزیـره ا پیش
 SFRمــدل  .هــاي ناگهــانی اســتفاده شــوداز آن بــراي اخــتالل
فـرض کـه   ن با در نظـر گـرفتن ایـ    .ی داردخاصیت غیرخطی کم

بــا سیســتم بــه وسـیله ژنراتورهــاي داراي تــوربین   غالــبتولیـد  
اینرسی واحدهاي ژنراتوري و ثابت  ,شودگرمایش مجدد انجام می

زمانی گرمایش مجدد در متوسط پاسخ فرکـانس سیسـتم غالـب    
  .می شود

از رفتار دینامیکی ماشـینها در یـک سیسـتم بـزرگ      SFRمدل 
یم ایـن طـور تصـور کنـیم کـه      تـوان  می. کند گیري می میانگین
می توانـد تولیـد   هاي جدا از هم با یک ماشین بزرگ که  ماشین

  همگی را تحویل دهد جایگزین شده است
تـوربین  داراي یک سیستم بزرگ که اکثر واحدهاي ژنراتوري آن 

 دیـاگرام عمـومی از   .شود گرمایش مجدد است در نظر گرفته می
  .[5,1] استنشان داده شده ) 1(سیستم در شکلاین 

  
  
  
  
  
  

فقط فرکانسهاي رنج میانی در ارتباط با تغییر سرعت  SFRمدل 
دینامیک حرارتی  آنجا که براي این منظور از .در نظر می گیردرا 

خیلی کند و پاسخ الکتریکی ژنراتـور خیلـی سـریع     سیستم بویلر

بـه ایـن   . شـود پوشـی مـی   چشم از دینامیک حرارتی بویلر, است
سیستم به سیستم شامل سروو موتورهاي گاورنر، تـوربین  ترتیب 

یک شکل نمونه از مدل توربین و . شودبخار و اینرسی خالصه می
ترین ثابت زمـانی  مهم. نشان داده شده است) 2(گاورنر در شکل 

در  RTاباشد که بدر این سیستم ثابت زمانی گرمایش مجدد می
تـا   6معموال در رنج  زمانی این ثابت. استمعرفی شده ) 2(شکل 

هـاي زمـانی کوچـک در    ثانیه است بنـابراین  از تمـام ثابـت    12
  .شودمیصرف نظر  RTمقایسه با

  
  
  
  
  

 Hدومین ثابت زمانی مهم در سیستم ثابـت اینرسـی اسـت کـه     
ثانیه بري واحـدهاي بـزرگ    6تا  3شود این ثابت بین  نامیده می

تا اثـر آن   ,شود میدر معادالت ظاهر  2 بیضر بااست و همیشه 
، معکوس تنظیم گاورنر R/1سومین ثابت مهم ثابت . افزایش یابد

اگـر دو  . کنـد است که در دیاگرام کنترلی به عنوان گین عمل می
دد در چنـد ثانیـه   ثابت زمانی غالب براي اینرسی و گرمایش مجـ 

نشان داده  صورت ، مدل سیستم به گرفته شوداول پاسخ در نظر 
   .می یابدکاهش ) 3(شده در شکل 

  
  
  
  
  
  

  :در این شکل داریم
spP:  ت یپریون( نقطه تنظیم توان (  

eP:   ت یپریون( بار الکتریکی ژنراتور(  
mP:  ت یپریون( توان مکانیکی           ( 

ema PPP   )ت یپریون( توان شتاب دهنده  : =−
ω∆ :  تیپریون( سرعت تغییرات              ( 

HF :  کل توان تولیدشده به وسیله توربینHP 
H  :ثانیه( اینرسی  ثابت(  
D  : هکنندمیراعامل  

RT  : ثانیه ( ثابت زمانی گرمایش مجدد( 

mK :  توان مکانیکی ضریب بهره 
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  :داریم) 4( با آنالیز مستقیم بلوك دیاگرام شکل

  )1        (( ) ( )2 1 1

2 22

K F T s P T s PR m H R sp R en
DR K s sm n n

ω
ω

ζω ω

   + − +  ∆ =   +  + +   
                                                          

  در اینجا
  )2                                                (

2

DR K m
n HRTR

ω
+

=  

  )3                               (2 ( )

2( )

HR DR K F Tm H R
nDR Km

ζ ω
 + + =  + 

  
پاسخ بـه   رفتار دیده می شود که )1(به وضوح با توجه به معادله 

بـه فـرم مشـابهی اسـت امـا  عالمـت و فـاز         ePو SPPتغییرات 
را بررسی  eP در بسیاري از مطالعات فقط تغییر در. متفاوت دارد
0SPPبا (  می نمایند تغییر بار ناگهانی براي این مساله یک ). =

همچنین سیستم را همانطور کـه در شـکل   . گیریم را در نظر می
اختالل تـوان  در اینجا . کنیم نشان داده شده است ساده می) 4(

dP  کنـیم  را به عنوان متغیر ورودي جدید سیستم تعریف مـی.
dP  است کهبه این ترتیب انتخاب شده:  
dPبراي افزایش ناگهانی در تولید       >0  
dP  براي افزایش ناگهانی در بار        <0  

به صورت  پاسخ فرکانسی بر حسب پریونیت )4(با توجه به شکل 
  :زیر محاسبه می شود

  )4                             (( )2 1
2 22

T s PR R dn
DR K s sm n n

ω
ω

ζω ω

   − +  ∆ =   +  + +   

   

  
 

                             
  
  
  
  

 .شودمحاسبه می Pdاز اینجا پریونیت سرعت یا فرکانس براي هر 
  :می شوندتغییرات ناگهانی معموال به صورت تابع پله بیان 

  )5                          (1
( ) ( ) ( )P t P u t P s Pd step d steps= → =   

  :خواهیم داشت) 4(در رابطه  )5(با جایگزین کردن رابطه 

  )6                          (( )2 1

2 2( 2 )

T s PR R stepn
DR K s s sm n n

ω
ω

ζω ω

   − +  ∆ =   +  + +   

   

)می توانیم ) 6(با گرفتن معکوس تبدیل الپالس از رابطه  )tω∆ 
  .را به صورت زیر محاسبه کنیم

  )7                 (      ( ) 1 sin( )
RPstep tnt ae trDR Km

ζω
ω ω φ

− 
∆ = + + +  

           

  )8(                                                    2 21 2
21

T TR n R na
ζω ω

ζ

− +
=

−
   

  )9(                                                             21r nω ω ζ= −   
  )10(                 21 1 1

tan tan1 2 1
Tr R

Tn R

ω ζ
φ φ φ

ζω ζ

   − − −   = − = −   − −  
  

ایـن پاسـخ بـراي    . شـونده اسـت  میـرا  سینوسی ) 7(پاسخ زمانی 
سیستم با پارامترهاي نمونه زیر که مربوط به یک سیستم بـزرگ  

رسـم شـده   ) 5(براي اختالل هـاي مختلـف در شـکل    , می باشد
 .است

 R=0.06     mK =0.85      D=1     

HF =0.3     RT =8            H=4           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  قطع بار تطبيقي-٣

اخـتالل    اطالعاتی از اندازهتنها کمیتی که همانطور که بیان شد 
بـا توجـه بـه    . دهد شیب اولیه کاهش فرکانس استبه دست می

  :[5-2]ااین شیب برابراست ب )7(رابطه 
  )11                          (50

50 *0 0 2

Pd Hzstep
m tdt H s

ω∆
= ==  

بررسـی شـده و زمـانی کـه از مقـدار      این کمیت به طور پیوسته 
معلـوم    توجـه بـه    بـا . شـود می قطع بار آغاز  بحرانی بیشتر شود

 به صورت زیر اندازه اختالل را توانبودن شیب و ثابت اینرسی می
  :کردتعیین 

  )12         (                                02
50step

Hm
p perunit=  

فرکـانس بـراي   انحـراف   و مـاکزیمم  )m(شیب اولیـه ) 1(جدول 
  .دهدشرایط  سیستم نمونه را نشان می

  

 

 
مختلف يتغييرات فرکانس به اختالل ها-٥شکل  
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 با کـم کـردن ایـن شـیب از شـیب     . باشد قطع بار باید آغاز شود
کاهش فرکانس می توانیم مقدار باري را که بایـد قطـع شـود تـا     

چون سیستم خطی  . .نشود تخمین بزنیم 47.5فرکانس کمتر از 
بنابراین بار اضافی کـه بایـد قطـع     .است این کار قابل انجام است

  :[5]شود برابر است با

  )13                                   (0.0472 2

PP step pushed
H H s= −  

  :در رابطه فوق داریم) 12(جایگزین کردن رابطه با 
  )14                         (0

0.094 0.09425stepshed

m
P P H= − = −  

بـراي در نظـر گـرقتن    . بر حسب پریونیت اسـت  shedPدر اینجا 
 05/1تاخیر رله ها مقدار باري را که باید قطـع شـود در ضـریب    

-می فرکانسخطاي نمونه برداري از ضرب می کنیم و براي رفع 
توانیم از رابطه زیر که به صورت تجربـی بـه دسـت آمـده اسـت      

  :[5]استفاده کنیم

  
  )15                                   (0 2 0.094

25shed
s

m
P pu

r

 
 = + − 
 

  
  .دمی باش) نمونه بر ثانیه(سرعت نمونه برداري   rsدر رابطه فوق 

  
  اثر حلقه اکسايتر-٤

فلیـپس بـر   -براي اضافه کردن اثر اکسایتر از مدل معروف هفرون
از مزایاي  این مـدل ایـن   . اسنفاده می کنیم [6]گرفته از مرجع 

است که با هر نوع مدل اکسایتر و توربین ژنراتـور قابـل اسـتفاده    
  . گرفته شده است [7]مدل اکسایتر نیز از مرجع . است

  . آمده است) 6(شماتیک این مدل در شکل 
حالـت کـاري مختلـف ژنراتـور را در نظـر       3براساس ایـن مـدل   

  . گیریم می
  نرمال) الف
  زیر تحریک) ب
 فوق تحریک) ج

گیریم کـه   را در نظر می 600MVAسازي ژنراتوري  براي شبیه
   .ژنراتور نسبتاً بزرگی است

پارامترهاي مدل براساس حاالت مختلف کـاري ژنراتـور تعیـین     
جـا   در ایـن . باشـد  می [6]آن در مرجع  شود که توضیح کامل می

  .کنیم فقط یک نقطه کار ژنراتور در هر حالت کاري را بررسی می

 يشيب اوليه و ماکزيمم انحراف فرکانس -١جدول

  
 

  
 پسفلي-شماتيک مدل هفرون -۶شکل 
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ژنراتـور هـا معمـوال در شـبکه در     : شرایط کـاري نرمـال   4-1
در این وضعیت توان  اکتیوتولیـدي  . وضعیت نرمال کار می کنند

تـوان اکتیـو و   . ژنراتور از توان راکتیـو تولیـدي آن بیشـتر اسـت    
 : باشد راکتیو ژنراتور در نقطه کار بررسی شده به صورت زیر می

Pg=0.832 pu    ,    Qg=0.1277 pu 
در     0.5pu -  به  اختالل  پاسخ فرکانس سیستم در این وضعیت

دو حالت بدون مدلسازي سیستم تحریک و با مدلسازي سیستم 
  .آمده است) 7(تحریک در شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پیدا است در وضعیتی که سیستم ) 7(همانطور که از شکل 
انحراف فرکانس کمتر از حالتی است که , تحریک مدل شده

از آنجائیکه در عمل سیستم . سیستم تحریک مدل نشده است
لذا عمال الزم است در این وضعیت , تحریک ژنراتور وجود دارد

در صورتی که روش قطع بار تطبیقی . کندرله بار کمتري را قطع 
پاسخ فرکانسی , تشریح شده در بخش قبل به کار گرفته شود

  .رسم شده است) 8(سیستم پس از قطع بار تعیین و در شکل 
واضح است که در حالتی که سیستم ) 8(با توجه به شکل 

سیستم قطع بار درست عمل کرده , تحریک مدلسازي نشده است
اما زمانی که مدل سیستم . هرتز است 47.5 و مینیمم فرکانس

. بار بیشتر از نیاز قطع شده است, تحریک نیز اضافه شده است
ولذا فرکانس در حدي باالتر از مقدار حداقل مجاز قرار گرفته 

  .است
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در این حالت ژنراتـور مصـرف   : شرایط کاري زیر تحریک 4-2

ژنراتورها در اواخر شب که بـار کـم   . کننده توان راکتیو می باشد
می شود و خاصیت خازنی خطوط بر خاصیت سـلفی آنهـا غلبـه    

ممکن است اینگونـه بـه نظـر    . دارد در این وضعیت کار می کنند
امـا در  . برسد که در این وضعیت احتیاجی بـه قطـع بـار نیسـت    

, همین شرایط اگر به طور ناخواسته ژنراتوري از مدار خارج شـود 
افت فرکانس بیشتر از ورود توان رزرو به مدار اسـت   چون سرعت

  .ممکن است مجبور به قطع بار می شویم
توان اکتیو و راکتیو ژنراتور در نقطه کار بررسی شده بـه صـورت   

  : باشد زیر می
Pg=0.912    ,   Qg=-0.392 

در     0.5pu -  به  اختالل  پاسخ فرکانس سیستم در این وضعیت
دو حالت بدون مدلسازي سیستم تحریک و با مدلسازي سیسـتم  

 .آمده است) 9(تحریک در شکل 
پیدا است در وضعیتی که اکسایتر مدل ) 9(همانطور که از شکل 

انحراف فرکانس خیلی کمتر از حالتی اسـت کـه اکسـایتر    ,  شده
همان طور که از شکل دیده مـی شـود در ایـن    . مدل نشده است

, و در وضـعیتی کـه سیسـتم تحریـک مـدل شـده      شرایط کاري 
هرتـز   47.5زیرا فرکانس به کمتر از . احتیاجی به قطع بار نیست

  .نرسیده است
دیـده  ) 10(پاسخ فرکانسی سیستم با قطع بار تطبیقی در شکل 

واضح اسـت کـه در حـالتی کـه     ) 10(با توجه به شکل . می شود

  
خط پر بدون (انحراف فرکانس سيستم در حالت نرمال-٧شکل
 )اکسايتر يو خط چين با مدلساز اکسايتر يمدلساز

  
انحراف فرکانس سيستم در حالت نرمال با قطع -٨شکل
 يو خط چين با مدلساز اکسايتر يخط پر بدون مدلساز(بار

 )اکسايتر
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عمـل   سیستم قطع بار درسـت , سیستم تحریک مدلسازي نشده
امـا  . هرتز رعایت شده اسـت  47.5کرده است و مینیمم فرکانس 

طرح قطـع  , زمانی که مدل سیستم تحریک نیز لحاظ شده باشد
بار نباید عمل می کرد چون مینـیمم فرکـانس بـدون قطـع بـار      

ولی چون عملکرد قطع بار فقط بـر اسـاس   . هرتز می باشد 47.5
ضـروري انجـام   قطع بـار غیـر   , شیب اولیه کاهش فرکانس است

  .شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دیده میشود) 10(وضعیت سیستم با قطع بار در شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در این حالـت تـوان راکتیـو     :شرایط کاري فوق تحریک 4-3
توان اکتیـو  . تولیدي ژنراتور از توان اکتیو تولیدي آن بیشتر است

  :  باشد و راکتیو ژنراتور در نقطه کار بررسی شده به صورت زیر می
Pg=0.736   ,  Qg=0.7518 

در     0.5pu -  به  اختالل  پاسخ فرکانس سیستم در این وضعیت
دو حالت بدون مدلسازي سیستم تحریک و با مدلسازي سیستم 

در این وضعیت دو منحنی به . آمده است) 11(تحریک در شکل 
واضح است که در ) 11(با توجه به شکل . هم نزدیکتر هستند

یشتري را در وضعیتی که این حالت طرح قطع بار باید بار ب
  .قطع کند, سیستم تحریک مدلسازي شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پس از انجام قطع بار تطبیقی پاسخ فرکانسی سیستم در شکل 
  .رسم شده است) 12(

طرح قطع بار در  وضعیتی , پیدا است) 12(از شکل  همانطور که
که سیستم تحریک  مدلسازي شده است باید بار بیشتري را قطع 

  .می کرد تا فرکانس در محدوده مجاز خود باقی بماند
یکسـان  , علت عدم عملکرد صحیح قطع بار در این سـه وضـعیت  

بودن شیب اولیه کاهش فرکـانس در دوحالـت بـدون مدلسـازي     
در . باشـد  تحریک و با مدلسازي آن سیستم تحریک مـی سیستم 

حقیقت در هر دو حالت طرح قطع بار اختالل را درست تخمـین  
. گونـه باشـد   که نباید ایـن , کند زند اما بار یکسانی را قطع می می

 ,Pd]نتایج طرح قطع بار در هر سه حالت کار به صـورت بـردار   
m, Pshed] ي سـه وضـعیت   این مـاتریس بـرا  . در زیر آمده است

  
خط پر (انحراف فرکانس سيستم در حالت زير تحريک-٩شکل

 )اکسايتر يو خط چين با مدلساز اکسايتر يبدون مدلساز

  
انحراف فرکانس سيستم در حالت زير تحريک با قطع -١٠شکل
 يو خط چين با مدلساز اکسايتر يبدون مدلسازخط پر (بار

  )اکسايتر

  
انحراف فرکانس سيستم در حالت فوق -١١شکل

و خط چين با  اکسايتر يخط پر بدون مدلساز(تحريک
 )اکسايتر يمدلساز
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کاري ژنراتور و دو حالت بدون مدلسازي سیسـتم تحریـک و بـا    
بـه عبـارت دیگـر روش    . مدلسازي سیستم تحریک یکسان است

موجود قطع بار مستقل از شـرایط کـاري ژنراتـور عمـل کـرده و      
  . مدلسازي سیستم تحریک در آن لحاظ نشده است

[Pd   m  Pshed] =  [-0.5   -3.1250    0.1264] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ضريب تصحيح-٥

در این بخش هدف ارائه روشی جهت قطع بـار بـه میـزان کـافی     
گونـه   براي محدود کردن فرکانس در بازه مجاز آن می باشد بـه 

اي که  مقدار بار قطع شده نه بـیش از حـد نیـاز و نـه کمتـر از      
براي این منظور ضـریب تصـحیحی   . مقدار الزم جهت قطع باشد

  .براي قطع بار پیشنهاد شده است
براي ارائه ضریب تصحیح از پارامترهاي تأثیرگذار بر حالت کاري 

تغییـرات  و همچنین  ژنراتور یعنی توانهاي اکتیو و راکتیو ژنراتور
تغییـرات فرکـانس میـزان    . استفاده شده اسـت  فرکانس سیستم

اخــتالل ایجــاد شــده و تــوان تولیــدي ژنراتــور وضــعییت تولیــد 
بـا اسـتفاده از ایـن سـه پـارامتر      . درسیستم را مشخص می کنند
همانطور که دیدیم در وضـعیت  . ضریب تصحیح به دست می آید

حریـک مدلسـازي   نرمال و زیر تحریک براي زمانی که سیسـتم ت 
شده است باید بار کمتر از مقدار محاسبه شده توسط طرح قطـع  

و در وضعیت فوق تحریک میزان بار فطع . بار تطبیقی قطع شود

شده باید از بار محاسبه شده توسط طرح قطع بار تطبیقی بیشتر 
براي تعیین میزان بـار مـورد نیـاز جهـت قطـع از ضـریب       . باشد

بـه صـورت    CCضریب تصـحیح  . ماستفاده می کنی CCتصحیح 
اما نتایج شبیه سازي نشان می دهد . تجربی به دست آمده است

این ضـریب در رابطـه   . که این ضریب با دقت باالیی کار می کند
  : زیر ارائه شده است

  )16   (   Cc=1.1567*Pg+1.28*Qg+.1771*mi                                
 

شــیب  miتولیــدي ژنراتــور و  تــوان Qgو  Pgدر رابطــه فــوق 
تی که ضـریب  ردر صو. تغییرات فرکانس بعد از اختالل می باشد
پاسخ فرکانسی سیستم , تصحیح در فرآیند قطع بار استفاده شود

) 15(و ) 14(و ) 13(پریونیـت در شـکل هـاي     -0.5به اخـتالل  
با رجوع به این شکل ها دیده می شود که میـزان  . دیده می شود
براي رسیدن به فرکانس مجاز به اندازه کافی بـوده   بار قطع شده

است به گونه اي که در تمامی شـرایط فرکـانس حـداقل رعایـت     
  .شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فرکانس سيستم در حالت زير تحريک با ضريب  -١٣شکل

و خط چين  اکسايتر يخط پر بدون مدلساز(ثصحيح در قطع بار 
  )اکسايتر يبا مدلساز

  
فرکانس سيستم در حالت زير تحريک با ضريب  -١٣شکل

و خط چين  اکسايتر يخط پر بدون مدلساز(ثصحيح در قطع بار 
  )اکسايتر يبا مدلساز
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  نتيجه گيري-٦

همانطور که دیدیم مدلسازي سیسـتم تحریـک باعـث تغییـر در     
مقدار باري می شود که بایستی توسط سیستم قطع بار تطبیقـی  

در شرایطی که ژنراتورهـا در وضـعیت نرمـال و زیـر     . قطع گردد
کمتر از مقدار محاسـبه  , تحریک کار می کنند باید بار قطع شده

ایطی کـه  شده توسط طـرح قطـع بـار تطبیقـی باشـد و در شـر      
ژنراتورها در وضعیت فوق تحریک کار می کنند مقدار بـار مـورد   

با ارزیابی . نیاز جهت قطع باید بیشتر از مقدار محاسبه شده باشد
شرایط مختلف کاري ژنراتور ضریب تصحیحی ارائه گردید که بـه  

. کمک آن می توان میزان بار قطع شده را به دقت محاسبه کـرد 
اعمال این ضریب بر قطع بـار تطبیقـی   همانطور که مالحظه شد 

 .  مانع قطع بار غیر ضروري و یا قطع بار ناکافی در سیستم شد
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فرکانس سيستم در حالت زير تحريک با ضريب  -١٤شکل

و خط چين  اکسايتر يخط پر بدون مدلساز(ثصحيح در قطع بار 
  )اکسايتر يبا مدلساز

  
انحراف فرکانس سيستم در حالت فوق  تحريک با -١٥شکل

اکسايتر و  يخط پر بدون مدلساز(ضريب ثصحيح در قطع بار 
 )اکسايتر يخط چين با مدلساز
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