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چکيده:پدیدهی قطع تحریک ) (LOEدر ژنراتورهای سنکرون میتواند عالوه بر صدمات وارده به ژنراتور ،موجب افت ولتاژ در
شبکه و حتی وقوع خاموشی در آن شود .طرح تشخيص  LOEمبتنی بر اندازهگيری امپدانس در پایانه ژنراتور عالوه بر سرعت
پایين ،ممکن است در مواجهه با سایر اغتشاشات از جمله پدیدهی نوسان توان پایدار ) (SPSدر سيستم قدرت عملکرد مطلوبی
نداشته باشند .بر این اساس ،در این مقاله از تغييرات کميتهای الکتریکی ژنراتور (ولتاژ ،جریان ،توان اکتيو و راکتيو ،زاویه توان)
بعد از وقوع  LOEبهمنظور شناسایی این پدیده استفاده شده و شاخصهای مختلفی متشکل از ترکيب تغييرات این کميتها ارائه
و عملکرد هر یک در تشخيص  LOEمورد بررسی قرار گرفته و جهت ارزیابی عملکرد شاخصهای مذکور ،مطالعات شبيهسازی
گستردهای بر روی سيستمهای قدرت نمونه در شرایط مختلف بهرهبرداری و اغتشاشات مختلف سيستم انجام شده است .در نهایت
حاکی از آن است که روش پيشنهادی دارای سرعتی به مراتب بيشتر از طرح امپدانسی بوده و در مواجهه با پدیده SPSو سایر
اغتشاشات سيستم قدرت از امنيت باالتری برخوردار است.
واژه های کليدی :حفاظت ژنراتور سنکرون ،پدیده قطع تحریک ،نوسان توان
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شاخصی مبتنی بر تغييرات سه پارامتر توان راکتيو ،ولتاژ و زاویه روتور ژنراتور به عنوان شاخص اصلی ارائه شده که نتایج حاصله
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همانطور که اشاره شد روشهای مبتنی بر اندازهگیری امپدانس
متداولترین روش تشخیص  LOEدر ژنراتورهای سنکرون میباشند.
معموالً مشخصهی عملکردی این رلهها متشکل از دو ناحیهی حفاظتی
است [ 2و .]11ناحیهی عملکردی اول این مشخصه بهمنظور شناسایی
و تشخیص  LOEدر بارگذاری باالی ژنراتور استفاده میشود و تأخیر
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 LOE- 2و طرح متداول تشخيص آن
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یکی از شرایطی که ژنراتور سنکرون ممکن است در حین عملکرد
خود با آن مواجه شود ،پدیدهی قطع تحریک ( )LOEاست .این پدیده
زمانی رخ میدهد که منبع تغذیهکنندهی سیمپیچ میدان ژنراتور به-
صورت جزئی و یا کامل قطع شود .این امر ممکن است در اثر مواردی
از قبیل قطع تصادفی کلید سیستم تحریک ،مدار باز شدن تحریک،
اتصالکوتاهشدن تحریک (اتصالکوتاه در حلقههای لغزان) ،خطای
سیستم تنظیم ولتاژ و از دست رفتن منبع توان سیستم تحریک به-
وجود آید[.]2-1
وقوع  LOEدر ژنراتور سنکرون موجب شتاب گرفتن و افزایش
سرعت چرخش آن شده ،نوسان و تغییرات تدریجی کمیتهای
الکتریکی نظیر ولتاژ ،جریان و توان خروجی آن را بههمراه دارد .روند
افزایش سرعت ژنراتور در نهایت منجر به ازدسترفتن سنکرونیزم
ژنراتور با شبکه میشود بهطوریکه در حالت ماندگار بعد از وقوع
 ،LOEژنراتور بهصورت آسنکرون و در سرعتی باالتر از سرعت
سنکرون بهکار خود ادامه میدهد .از جمله آسیبهایی که ممکن است
در اثر وقوع  LOEبه ژنراتور وارد شود میتوان به اضافه بار در سیمپیچ
استاتور ،آسیب به روتور در اثر گرمشدن سیمپیچهای میراکننده و بدنه
آن ،آسیب به بخش انتهایی هستهی استاتور ،تپشیشدن گشتاور و
واردشدن آسیبهای مکانیکی به ژنراتور اشاره کرد [ .]1بهعالوه در این
شرایط بهعلت قطع توان تزریقی از سیستم تحریک ،ژنراتور نیازمند
جذب توان راکتیو مورد نیاز خود از شبکه میباشد .چنانچه ژنراتور به
یک شبکهی ضعیف متصل شده باشد ،جذب توان راکتیو از شبکه می-
تواند موجب کاهش سطح ولتاژ در ناحیهی گستردهای از شبکه شده و
حتی منجر به خاموشی شبکه گردد [ .]9-4بنابراین تشخیص سریع و
مطمئن  LOEجهت جلوگیری از آسیبهای محتمل بعدی به ژنراتور و
شبکه ،از اهمیت باالئی برخوردار است.
تاکنون طرحهای مختلفی جهت تشخیص  LOEدر مراجع
مختلف ارائه شده است [ .]1-11رلههای اولیه که بهمنظور حفاظت در
مقابل  LOEاستفاده شدهاند شامل رلههای کاهش جریان و ولتاژ مدار
تحریک بودهاند .این رلهها در مواردی همچون کاهش تعمدی جریان
تحریک در شرایط بار سبک ،عملکرد مناسبی نداشتند [ .]9رلههای
مبتنی بر اندازهگیری امپدانس در پایانهی ژنراتور ،متداولترین نوع
حفاظت  LOEدر شبکه قدرت کنونی میباشند .در این رلهها حفاظت
 LOEبا درنظرگرفتن دو ناحیهی حفاظتی دایروی شکل و اندازهگیری
امپدانس دیدهشده از ترمینال ژنراتور انجام میشود .با وقوع  LOEو
ورود امپدانس دیدهشده به این نواحی عملکردی ،رله بر مبنای
تأخیرهای زمانی از پیش تنظیمشده ،فرمان قطع صادر مینماید [1 ،2
و  .]6با وجود اینکه این رلهها بهطور گسترده در شبکه قدرت استفاده
میشوند امکان عملکرد نابهجای آنها در شرایط نوسان توان پایدار
( )SPSو سایر اغتشاشات سیستم وجود دارد [.]7-8

در مرجع [ ]7یک طرح بر مبنای منطق فازی جهت بهبود طرح
امپدانسی متداول برای تشخیص و تمایز دو پدیدهی  LOEو SPS
ارائه شده است .این روش از امپدانس دیدهشده بههمراه ولتاژ پایانهی
ژنراتور برای تشخیص این پدیده استفاده میکند .روش دیگری [ ]8بر
اساس ماشین بردار پشتیبانی )SVM(9جهت تمایز  LOEاز  SPSو
سایر اغتشاشات سیستم نظیر خطاهای خارجی عمل مینماید .در
مرجع [ ]3از روشی مبتنی بر اندازهگیری شار پیوندی در فاصلهی
هوایی ژنراتور جهت شناسایی  LOEاستفاده شده که نیازمند نصب
سنسورهایی در داخل ژنراتور برای این منظور میباشد .نهایتاً در مرجع
[ ]11از شاخصی ترکیبی مشتمل بر تغییرات توان راکتیو و ولتاژ
پایانهی ژنراتور جهت تشخیص  LOEو تمایز آن از  SPSاستفاده شده
است .البته در این مرجع ،نحوهی انتخاب متغیرهای مورد استفاده و
همچنین تنظیم مقادیر آستانه بهخوبی تشریح نشده است.
در این مقاله ،روش استفاده از تغییرات کمیتهای الکتریکی
ژنراتور بعد از وقوع  LOEبهمنظور تشخیص این پدیده مورد بررسی
قرار گرفته است .در این روش از ترکیب تغییرات کمیتهای مختلف
الکتریکی ژنراتور بهمنظور ارائهی شاخصی مناسب جهت تشخیص
 LOEاستفاده شده و برای حصول نتیجه ،از ترکیب تغییرات ولتاژ
پایانه ،توان راکتیو و زاویه توان ژنراتور برای تشخیص  LOEاستفاده
گردیده و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است .مطالعات شبیه-
سازی گستردهای جهت اعتبار سنجی ترکیبات مختلف بر روی شبکهی
تست نمونه ،انجام شده و نتایج حاصله نشان میدهد که میتوان به
الگوریتمهای سریعتر و مطمئن تری جهت تشخیص  LOEو متمایز
نمودن آن از سایر اغتشاشات سیستم دست یافت.
ساماندهی بخشهای بعدی این مقاله بهنحوی است که در بخش
دوم طرح امپدانسی متداول برای تشخیص  LOEتشریح شده است.
بخش سوم مشتمل بر بررسی نحوه تغییرات کمیتهای الکتریکی و
مکانیکی ژنراتور بعد از وقوع  LOEمیباشد .روش پیشنهادی و نحوهی
عملکرد آن بهطور کامل در بخش چهارم و مطالعات شبیهسازی در
شرایط مختلف بهرهبرداری در بخش پنجم ارائه و با طرح متداول
مقایسه گردیده است .در بخش ششم روش پیشنهادی بر روی یک
شبکه چند ماشینه پیادهسازی و تاثیر پارامترهای مختلف بر روی مقدار
آستانه آن بحث شده است .در نهایت در بخش هفتم به نتیجهگیری
مقاله پرداخته شده است.
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جریان استاتور بهسبب تأمین جریان اکتیو شبکه و جذب
جریان راکتیو مورد نیاز سیمپیچ تحریک از شبکه ،افزایش
مییابد.



توان حقیقی ژنراتور بهصورت کاهشی و نوسانی تغییر می-
نماید.



توان راکتیو خروجی ژنراتور ) (Qبهطور پیوسته کاهش یافته و
(در صورت تأمین بخشی از توان راکتیو شبکه توسط ژنراتور
قبل از وقوع  ،LOEکه معموالً همینگونه است) ضریب توان
آن از حالت پیشفاز معمول به حالت پسفاز تغییر میکند.
بهعبارت دیگر ،ژنراتوری که در شرایط عادی توان راکتیو به
شبکه میدهد در شرایط  LOEتوان راکتیو مورد نیاز خود را
از شبکهی قدرت دریافت مینماید.



ژنراتور دچار افزایش سرعت شده ،سنکرونیزم خود را با شبکه
از دست میدهد و در حالت ماندگار آسنکرون ،با سرعتی
باالی سرعت سنکرون بهکار خود ادامه میدهد .لذا زاویهی
روتور آن ( )δبهصورت فزاینده افزایش مییابد.

برای نشاندادن این تغییرات ،یک سیستم تک ماشینهی متصل به
شین بینهایت (SMIB)4مطابق شکل ( )2در نظر گرفته شده و در
محیط نرمافزار  ]11[ DIgSILENTمدلسازی شده است .سیستم-
های تحریک ژنراتور و گاورنر توربین نیز بهترتیب بر اساس مدلهای
 ]12[ IEEE-ESDC1Aو  ]19[ IEEEG1شبیهسازی شدهاند .توان
ظاهری ژنراتور  611مگاولت آمپر و ولتاژ نامی آن  22کیلوولت است.
ظرفیت اتصال کوتاه  )SCC(1شبکه خارجی معادل  41کیلوآمپر بوده
که بیانگر یک شبکه قوی است .اطالعات مربوط به عناصر این شبکه در
پیوست ارائه گردیده است .سیستمهایی با ساختار مشابه در مراجع []8
و [ ]11جهت مطالعات  LOEاستفاده شده است.

شکل ( ) :مشخصهی عملکردی رلهی  LOEو مکان هندسی تغييرات
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زمانی آن معموالً معادل  1/1ثانیه منظور میگردد [ .]2ناحیهی دوم
حفاظتی این رله عالوه بر پشتیبانی از ناحیهی اول ،جهت حفاظت
 LOEدر مواقع کمباری ژنراتور بهکار میرود .با توجه به اینکه در
شرایط  SPSاحتمال ورود امپدانس نوسانی به این ناحیهی عملکردی
وجود دارد ،جهت جلوگیری از عملکرد نابهجای آن تأخیر زمانی معادل
 1/1تا  1/6ثانیه در نظر گرفته میشود [ .]2با وجود آن که تنظیم
تأخیر زمانی برای این ناحیهی عملکردی با توجه به مطالعات پایداری
گذرا انجام میشود [ ،]2امکان عملکرد نابهجای آن در شرایط تحت
استرس شبکه بهخصوص در شرایط  SPSوجود دارد .از جمله موارد
عملکرد نابهجای رله  LOEمیتوان به حادثهی خاموشی سراسری
آمریکای شمالی در آگوست سال  2119اشاره کرد که در آن  19مورد
از مجموع  231خروج واحدهای نیروگاهی ،مربوط به عملکرد نابهجای
این نوع رله بوده است[.]4
شکل ( )1مشخصهی عملکردی یک نوع رله و نحوهی تنظیمات
آن بر مبنای راکتانسهای گذرا ) (X’dو سنکرون ) (Xdژنراتور را نشان
میدهد [ ]2که در آن ،تغییرات امپدانس دیدهشده توسط رله برای سه
حالت شامل وقوع  LOEدر بارگذاری سنگین و سبک ژنراتور و
همچنین در شرایط وقوع  SPSنشان داده شده است .همانطور که
مالحظه میگردد در حالت  SPSامپدانس نوسانی برای مدتی وارد
نواحی عملکردی رله شده که ممکن است موجب عملکرد نابهجای آن
شود .احتمال وقوع این شرایط بهخصوص زمانیکه ژنراتور توان راکتیو
از شبکه جذب میکند باالتر است [.]4

بعد از وقوع  LOEدر یک ژنراتور سنکرون ،میتوان در مورد
تغییرات کمیتهای الکتریکی آن به موارد ذیل اشاره نمود[:]1
 بهعلت حذف عامل القای ولتاژ در ژنراتور ،ولتاژ داخلی و در
نتیجه ولتاژ پایانهی ژنراتور ،کاهش یافته و جریان راکتیو از
شبکه جذب مینماید.

امپدانسی در شرایط مختلف

مکانيکی ژنراتور بعد از وقوع LOE

شکل( ) :سيستم  SMIBمورد مطالعه

زمانیکه یک اغتشاش در داخل و یا نزدیکی یک ژنراتور سنکرون
رخ میدهد کمیتهای الکتریکی آن نظیر ولتاژ ،جریان ،توان اکتیو،
توان راکتیو و زاویهی توان از مقادیر نامی خود منحرف میشوند .در
این شرایط ممکن است این کمیتها تغییرات شدید و ناگهانی مانند
شرایط اتصال کوتاه و یا تغییرات تدریجی و نوسانی نظیر شرایط SPS
داشته باشند.

در شکل ( )9نمونهای از تغییررات کمیرتهرای الکتریکری (ولتراژ
پایانه  ،Vجریان خروجی  ،Iتوان اکتیرو  ،Pتروان راکتیرو  Qو زاویرهی
روتور  ) ژنراتور سیستم  SMIBفروق بررای وقروع  LOEاز لحظرهی
 t=1sنشان داده شده است .این شرایط بررای بارگرذاری  31درصردی
ژنراتور و با ضریب توان  1/31پیشفاز اعمال شده است .شکل ( )4نیرز
تغییرات سرعت ژنراتور بعد از وقوع  LOEرا نشان میدهد.
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برمبنای  δ 0 پریونیت شده است که  δ 0نیز مقدار کمیت  در حالت
ماندگار قبل از وقوع  LOEمیباشد .شکل ( )1تغییرات متغیرهای
ژنراتور را برای دو حالت بارگذاری سنگین ( ،)%31متوسط ( )%61و
سبک ( )%91ژنراتور با ضریب توان  1/31پیشفاز و با گام زمانی 1/9
ثانیه نشان میدهد.
با توجه به شکل ( )1در لحظات اولیه بعد از وقوع  LOEدر مورد
تغییرات کمیتهای الکتریکی ژنراتور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:


بر خالف تغییرات  Vو  Qکه به صورت نزولی و منفیاند،
تغییرات  δبه صورت صعودی و مثبت است .اما  Pو I
تغییراتی نوسانی (بین مقادیر مثبت و منفی) دارند .این نتایج
با توجه به شکل ( )9و توضیحات ابتدای این بخش قابل
پیشبینی بود.



کاهش بارگذاری ژنراتور موجب کاهش میزان تغییرات
کمیتهای الکتریکی میشود.



تغییرات  Qو  δنسبت به کمیتهای دیگر بیشتر بوده و با
تغییر بارگذاری ژنراتور ،تغییرات نسبی کمتری تجربه می-
کنند.

شکل ( :)3تغيير کميتهای الکتریکی ژنراتور بعد از وقوع LOE

شکل ( :)4تغييرات سرعت ژنراتور بعد از وقوع LOE
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با توجه به شکل ( )4مشخص است که افزایش سرعت بعد از حدود
 4/1ثانیه متوقف شده و ژنراتور با لغزش نوسانی و متوسط  9/1درصد
سنکرونیزم خود را با شبکه از دست داده و به صورت آسنکرون به کار
خود ادامه میدهد.
خروج از سنکرونیزم در ژنراتورهای سنکرون که در اثر وقوع LOE
رخ میدهد ،معموالً پدیدهای سریع نمیباشد و بسته به بارگذاری
ژنراتور ،چندین ثانیه پس از این پدیده رخ میدهد .لغزش نهایی نیز
متأثر از تنظیم گاورنر ،امپدانس سیستم و بارگذاری اولیهی ژنراتور

شایان ذکر است که در رابطه با انتخاب مقدار گام زمانی  ،Tsهر چه
این زمان بیش تر انتخاب شود دامنه تغییرات پارامترها افزایش یافته و
بر حساسیت آشکارسازی افزوده میگردد و لیکن این موضوع سبب
ایجاد تأخیر در آشکارسازی نیز خواهد گردید .توضیحات بیشتر در
بخش پنجم (قسمت  )1-2-1ارائه شده است.
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مقدار پایهی کمیت مذکور میباشد بهطوریکه کمیتهای  Vو I

-0.5

2

یا  )باشد ،تغییرات  Xدر هر لحظه از زمان بعد از وقوع  LOEرا (به
صورت پریونیت شده) میتوان بصورت زیر نشان داد:
Xb
b
که در آن Ts ،گام زمانی بین دو نمونهی گسستهی  Xبوده و X

0

1

- 4روش پيشنهادی جهت تشخيص LOE
با فرض اینکه  Xیکی از متغیرهای الکتریکی ژنراتور (Q ،P ،I ،V

0.5
1
0.5

میباشد .هر چه بارگیری از ژنراتور در لحظه وقوع  LOEبیشتر باشد
به لغزش نهایی بزرگتری در شرایط ماندگار (آسنکرون) منتهی خواهد
شد .به عنوان مثال در ماشینی که در بار کامل مورد استفاده قرار
گرفته است ،لغزش نهایی حدوداً بین دو تا پنج درصد میباشد و توان
خروجی ژنراتور در حالت پایدار آسنکرون کمتر از توان خروجی آن قبل
از وقوع  LOEاست[.]1

آشکارسازی سریع و مطمئن پدیدهی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون
t=1.5s

V

0.15

I
Q


0.05
0

)X (pu

P

0.1

-0.05

ا لف

-0.1
V

0.15

I
P

0.1



0

)X (pu

Q

0.05

-0.05

ب

-0.1
V
I
P


0.1
0.05
0
-0.05

ج
3

)X (pu

Q

0.15

2.5

2

)Time (s

1.5

1

-0.1
0.5

شکل( : )1تغييرات کميتهای ژنراتور به ازای بارگذاری 11درصدی
(الف) ،بارگذاری  01درصدی (ب) و بارگذاری 31درصدی (ج)
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شکل ( : )0تغييرات  LEDIبرای ترکيبات دوتایی
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KG  102N1

با این انتخاب در درجه اول وضوح شاخص مورد نظر افزایش مییابد
[ ]11و در درجه دوم مقایسه LEDIها برای مقادیر مختلف  Nامکان-
پذیر میشود .به طور کلی  LEDIیک شاخص ترکیبی از حاصل ضرب
تغییرات کمیتهای الکتریکی ژنراتور میباشد .شایان ذکر است که
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شکل ( :)7تغييرات  LEDIمبتنی بر ترکيبات مختلف  Q ،Vو
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که در آنxi ،ها متغیرهای الکتریکی ژنراتور N ،تعداد کمیتهای
استفاده شده در  LEDIو  KGضریب تقویت به منظور افزایش وضوح
شاخص ارائهشده میباشد .با توجه به اینکه تغییرات کمیتهای
الکتریکی مورد نظر تحت شرایط  LOEدر رنج تغییرات  1/11پریونیت
میباشد (شکل ،1لحظه  ،) t=1.5sلذا حاصلضرب  Xiها در
شاخص  LEDIمقادیر بسیار کوچکی (از درجه  102Nایجاد
خواهد کرد .لذا مقدار این ضریب به صورت تابعی از  Nو طبق رابطه
( )9منظور شده است:

LEDI P,

-50

)LEDI (pu

i 1

I,

LEDI
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()3

-60
-100
250

N

()2

)LEDI (pu
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از آنجا که تغییرات هر یک از پارامترهای مذکور به تنهایی نمی-
تواند شاخص مناسبی از وقوع  LOEباشد (ممکن است کمیتهای
مذکور در سایر اغتشاشات ژنراتور و سیستم تغییرات مشابهی داشته
باشند .به عنوان نمونه کمیت در شرایط خطای اتصال کوتاه در
سیستم و شرایط  LOEتغییرات مشابه و افزایشی دارد) ،در این مقاله
از ترکیب آنها استفاده شده است .برای این منظور یک شاخص کلی
تحت عنوان شاخص شناسایی قطع تحریک  (LEDI)6به صورت رابطه
( )2تعریف شده است:

حاصلضرب  Xiها بهعنوان شاخصی ترکیبی از تغییرات کمیتهای
الکتریکی ژنراتور بعد از وقوع  ،LOEنیازی به ضرایب وزنی برای
پارامترهای مختلف (همانگونه که در عملیات ترکیبی جمع و تفریق
استفاده می شود) نداشته ،از وضوح باالتری نسبت به سایر ترکیبات
برخوردار بوده و تغییر آن نیازمند تغییر تمامی پارامترهای مشارکت-
کننده در شاخص  LEDIاست و بر این اساس ،ترکیب مناسبی برای
این شاخص میباشد.
شکل ( )6تغییرات  LEDIرا به ازای ترکیبات مختلف دوتایی این
شاخص در دو گروه پنجتایی برای حالت کمباری ژنراتور مورد مطالعه
نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود با توجه به رفتار نوسانی
کمیتهای  Pو  Iبعد از وقوع  LOEکلیه شاخصهایی که حداقل شامل
یکی از این دو کمیت میباشند ماهیت نوسانی داشته و در شرایطی
نظیر  SPSکه کمیتهای الکتریکی رفتار نوسانی دارند ،نمیتوانند
عملکرد مناسبی از خود نشان دهند .از طرف دیگر کامالً مشخص است
که شاخصهای مشتمل بر ترکیب کمیتهای  Q ،Vو  عالوه بر این
که ماهیت نوسانی ندارند ،از نظر اندازه نیز نسبت به سایر شاخصها
بزرگتر میباشند .لذا در ادامه این مقاله تمرکز بر شاخصهای مبتنی بر
این سه کمیت خواهد بود .شکل ( )7تغییرات  LEDIمبتنی بر این
کمیتها را برای  N=2و  N=3و به منظور مقایسه نشان میدهد.

عباس حسنی ،فرهاد حقجو

با توجه به شکل ( )7مشخص است که بعد از وقوع  LOEشاخص-
های تعریف شده شروع به تغییر میکنند .مقدار نهایی این شاخصها
نشاندهنده حاصلضرب نرخ نهایی تغییرات کمیتهای حاضر در
 LEDIمیباشد .همچنین مشخص است که در سیستم مورد مطالعه
 LEDIQ,و  LEDIV,Q,دامنه و وضوح بیشتری نسبت به شاخصهای
دیگر دارا میباشند .از طرف دیگر  LEDIV,Qکه معادل با شاخص
معرفی شده در مرجع [ ]11میباشد ،کمترین دامنه را نسبت به
شاخصهای ارائه شده دارد.
الزم به ذکر است که در روند شبیهسازیهای این مقاله با استفاده
از فازورهای ولتاژ ترمینال ) (Vو جریان خروجی ) (Iژنراتور که با
استفاده از الگوریتم فوریه گسسته ) 7(DFTتمام سیکل و با فرکانس
نمونهبرداری  1کیلوهرتز محاسبه میشوند ،مقادیر توان اکتیو ) (Pو
توان راکتیو ) (Qژنراتور نیز با استفاده از مقادیر فازور این کمیتها
قابل حصول میباشند.
در رابطه با تخمین  هم میتوان از روشهای مختلفی عمل کرد.
از جمله میتوان به روش استفاده شده در مراجع [ ]11-16اشاره کرد.
در این روش زاویه  با استفاده از مقادیر فازور ولتاژ پایانه ژنراتور در
رابطه ( )4تخمین زده میشود.
()4

X 'd  X d
و گذرای محور طولی (
2
روند در تخمین  مصالحهای بین شرایط  LOEو  SPSبرقرار می-

) در نظر گرفته شده است .با این

شود .شکل ( )8نمونهای از تخمین  در شرایط  LOEو  SPSرا به
ازای مقادیر مختلف  XGنشان میدهد.

EG δ  V0  jXG  I
شکل ( : )8نمونهای از تخمين  در شرایط ( LOEباال) و SPS

 Vو  Iقابل تخمین میباشد .در این رابطه مقدار  XGبا توجه به
شرایط عملکردی ژنراتور ،ماهیت متغیری خواهد داشت به طوری که
در شرایط اغتشاش و گذرای ژنراتور میتوان از راکتانس زیرگذرای آن
)  ( X 'dدر ( )4استفاده نمود[ .]11در شرایط  LOEبسته به بارگذاری
اولیه XG ،نهایی که ژنراتور از خود نشان میدهد بر مبنای راکتانس-
های سنکرون و زیرگذرای ژنراتور در رابطه ( )1صادق است[.]1
()1

Xd  Xq
2

 XG 

'X'd  Xq
2

استفاده از  X 'dدر شرایط  SPSو سایر اغتشاشات بزرگ تخمین
مناسبی از  در رابطه ( )4ارائه میدهد .الزم به ذکر است که در این-
جا هدف محاسبه دقیق  نبوده و صرفاً تغییرات آن ) (مدنظر می-
باشد .ازاینرو به منظور استفاده از یک مقدار واحد برای  XGدر
تخمین ،مقدار این کمیت معادل با میانگین راکتانسهای سنکرون

الزم به ذکر است که در این شکل مقدار واقعی  با استفاده از
مقادیر حاصل از نرمافزار  Digsilentکه از حل معادالت مرتبه
هشت ژنراتور حاصل شده ،محاسبه گردیده است.
روند شناسایی  LOEدر این مقاله بدین ترتیب است که اگر
 LEDIبرای زمان مشخصی ) (Tsetاز یک مقدار تنظیمی ) (Thفراتر
رود LOE ،تشخیص داده میشود .انتخاب مقادیر  Tsetو  Thنیازمند
بررسی عملکرد  LEDIدر شرایط مختلف عملکردی ژنراتور و سیستم و
در نظر گرفتن بدترین شرایط ممکن است .از جمله این موارد میتوان
به بارگذاری مختلف ژنراتور ،امپدانس شبکه خارجی ،تعداد واحدهای
تولیدی مجاور در مدار و عملکرد در مواجهه با سایر اغتشاشات سیستم
نظیر  ، SPSاشاره نمود .زمان تنظیمی  Tsetرا میتوان با استفاده از
یک منطق شمارنده پیادهسازی نمود .این منطق ،شمارنده قطع
تحریک (LEC) 8نام دارد .چنانچه  LEDIاز مقدار  Thفراتر رود یک
واحد به  LECاضافه میشود .در صورتیکه  LECبه مقدار نهایی
تنظیمی ) (Nبرسد LOE ،شناسایی میشود .فعالکننده روند الگوریتم
نیز میتواند بسیار ساده باشد .در این جا از  برای این منظور
استفاده شده است .چنانچه این کمیت از مقدار  1/111پریونیت
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قبل از وقوع  LOEو در شرایط عملکرد عادی ژنراتور XG ،معادل
 Xdمیباشد .با توجه به اینکه بازه زمانی مطالعه و واکنش ژنراتور در
شرایط  LOEوابسته به بارگذاری اولیه آن میتواند بین چند ثانیه تا
چند ده ثانیه باشد ،لذا میتوان در ثانیههای ابتدایی بعد از وقوع
 XG ،LOEژنراتور را معادل با  Xdدر نظر گرفت .بررسیهای انجام
شده در این مقاله نشان میدهد که استفاده از  Xdدر شرایط  LOEو

X 'd  X d
با توجه به این شکل مشخص است که استفاده از
2
نسبت به سایر مقادیر  ،XGتخمین مناسبتری از  ارائه میدهد.
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با استفاده از ( )4ولتاژ داخلی ژنراتور (  ) E Gبا استفاده از مقادیر

(پایين)

آشکارسازی سریع و مطمئن پدیدهی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون
(برمبنای شبیهسازی) فراتر رود ،الگوریتم فعال میشود .فلوچارت روش
پیشنهادی در شکل ( )3نشان داده شده است.

- - 1تأثير شرایط مختلف بر عملکرد LEDI
در این بخش هدف بررسی تأثیر شرایط مختلف عملکردی
سیستم و ژنراتور بر تغییرات  LEDIمیباشد .از جمله این شرایط می-
توان به تغییر توان اکتیو و راکتیو خروجی ژنراتور ،تغییر تعداد
واحدهای تولیدی مجاور  (NU)3و تغییر ظرفیت اتصال کوتاه شبکهی
خارجی اشاره نمود.

اخذ داده های
اندازه گیری
I,V

محاسبه  , Q
LEC = 0
 > 0.001 pu

بله

LEC   N

خ ير

خير

بله

شکل ( -11الف) تأثیر تغییر توان اکتیو خروجی ژنراتور را بر
تغییر سطح  LEDIدر ضریب توان واحد نشان میدهد .با توجه به این
شکل مشخص است که به طور تقریبی با افزایش توان خروجی ژنراتور،
اندازه  LEDIافزایش مییابد .بهطوریکه در توان اکتیو خروجی باال،
 LEDIدامنه و نوسان بیشتری دارد .همچنین همانطور که پیشتر
نیز اشاره شد ،در میان شاخصهای ارائه شده در شرایط یکسان
 LEDIV,Qدارای کمترین و  LEDIV,Qدارای بیشترین وضوح می-
باشد.

محاسبه  LEDIبا استفاده از)(2

خ ير

LEC=LEC-1

- - - 1تغيير توان اکتيو خروجی ژنراتور

LEDI  Th
بله

LEC=LEC+1

شناساییLOE
صدور فرمان قطع ژنراتور

بله

LEC  N

خير

شکل( :)1فلوچارت روش پيشنهادی

- 1مطالعات شبيهسازی برای یک سيستم نمونه

- - - 1تغيير توان راکتيو خروجی ژنراتور

جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی در تشخیصLOE

- 3- - 1تغيير تعداد واحدهای توليدی مجاور
وجود واحدهای نیروگاهی در مجاورت ژنراتوری که دچار LOE

شکل( :) 1سيستم مورد مطالعه
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شده ،موجب میشود که توان راکتیو مورد نیاز ژنراتور مذکور از طریق
این واحدها تأمین شود و سیستم افت ولتاژ کمتری را تجربه نماید.
کاهش نرخ افت ولتاژ پایانه ژنراتور در این شرایط میتواند موجب
افزایش تأخیر در تشخیص  LOEدر طرح امپدانسی گردد .شکل (-11
ج) تأثیر تغییر تعداد واحدهای مجاور نیروگاهی را بر روی  LEDIنشان
میدهد .عملکرد واحدها در  31درصد بار نامی با ضریب توان 1/38
پیشفاز در نظر گرفته شده است .مطابق این شکل دامنه تغییرات
 LEDIبا افزایش تعداد واحدهای تولیدی مجاور ،در همهی حالتها
کاهش مییابد .بنابراین بدترین حالت برای  LEDIرا میتوان حالتی
که حداکثر واحدها در مدار باشند منظور نمود.
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مطالعات شبیهسازی گستردهای انجام شده و نتایج آن در این بخش
ارائه گردیده است .ساختار سیستم مورد مطالعه در شکل ( )11نشان
داده شده است .این شبکه در واقع همان شبکه  SMIBشکل ( )2می-
باشد که تعداد واحدهای تولیدی آن به چهار واحد افزایش پیدا کرده
است .هدف از این بخش ارزیابی رفتار  LEDIمبتنی بر کمیتهای ،V
 Qو  در تشخیص  LOEتحت شرایط مختلف عملکردی سیستم می-
باشد .برای این منظور در بخشهای بعدی ابتدا تأثیر عوامل مختلف بر
 LEDIبه منظور تعیین پارامترهای  Thو  Nبررسی شده است .در
ادامه عملکرد روش پیشنهادی و طرح متداول برای چند حالت  LOEو
 SPSمورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

شکل ( -11ب) تأثیر تغییر توان راکتیو خروجی ژنراتور بر روی
 LEDIرا نشان میدهد .در این بررسی توان اکتیو خروجی ژنراتور
ثابت و معادل  1/61پریونیت است .همچنین در سیستم مورد مطالعه
حداقل و حداکثر توان راکتیو ژنراتور به ترتیب  -1/1و  1/1پریونیت در
نظر گرفته شده است .با توجه به شکل ( -11ب) مشخص است که
هرچه توان راکتیو ژنراتور بیشتر باشد سطح  LEDIافزایش مییابد.
کمترین اندازه  LEDIهم به ازای بیشترین توان راکتیو جذب شده
توسط ژنراتور حاصل شده است.

عباس حسنی ،فرهاد حقجو

بر اساس نتایج فوق ،بدترین شرایط وقوع  LOEاز نظر LEDI

- 4- - 1تغيير ظرفيت اتصال کوتاه ( )SCCشبکهی
خارجی
ظرفیت اتصال کوتاه شبکهی خارجی ) (SCCنشاندهندهی قوی
بودن شبکه میباشد .به طوری که هر چه  SCCبزرگتر باشد ،امپدانس
معادل شبکه کوچکتر و شبکه قویتر تلقی میشود .چنانچه ژنراتوری
به یک شبکهی قوی متصل شده و دچار  LOEشود ،سنکرونیزم خود
را دیرتر از زمانی که به یک شبکه ضعیف متصل شده از دست میدهد.
شکل ( -11د) تغییرات  LEDIرا برای تغییر  SCCشبکه از
محدودهی یک شبکهی ضعیف تا یک شبکهی قوی نشان میدهد .با
توجه به این شکل مشخص است که به جز شاخص  LEDIQدر همه
شاخصهای دیگر با افزایش  SCCشبکهی خارجی دامنهی تغییرات
 LEDIکاهش مییابد .به عبارت دیگر هرچه شبکه قویتر باشد اندازه-
ی تغییرات  LEDIکوچکتر میشود .البته در مورد  LEDIQعکس
این قضیه صادق است و با افزایش قدرت شبکهی خارجی سطح این
شاخص افزایش مییابد.
- 1تأثير پارامتر  TSبر شاخص LEDI
-- 1

 -تعيين مقادیر تنظيمی  Thو N0- 1
در بخش چهارم ،تأثیر عوامل مختلف بر روی شاخص  LEDIمورد
بررسی قرار گرفت که میتوان خالصهی آن را بهترتیب ذیل برشمرد:





- - 1مقایسه عملکرد روش پيشنهادی با طرح
متداول امپدانسی
در این بخش به منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی در تشخیص
 LOEو مقایسهی آن با طرح معمول امپدانسی ،چند مورد شبیهسازی
انجام شده و نتایج آن ارائه گردیدهاند.
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با کاهش توان اکتیو خروجی ژنراتور ،اندازه  LEDIکاهش
مییابد.
کاهش توان راکتیو خروجی ژنراتور ،از دامنهی LEDI
خواهد کاست.
با افزایش تعداد واحدهای نیروگاهی مجاور ،از دامنهی
 LEDIکاسته میشود.
افزایش ظرفیت اتصال کوتاه شبکهی خارجی LEDI ،کم-
تری را نتیجه خواهد داد .البته این شرایط برای LEDIQ,
برعکس میباشد و با افزایش قدرت شبکهی خارجی ،دامنه-
ی این شاخص افزایش مییابد.
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شکل ( )12تاثیر افزایش  TSبر شاخص  LEDIV,Qرا برای یک
مورد  LOEنشان میدهد .با توجه با این شکل مشخص است که با
افزایش  TSسطح تغییرات  LEDIافزایش مییابد .البته علیرغم آنکه با
افزایش  TSحساسیت الگوریتم بیشتر میشود اما بر میزان تأخیر در
تشخیص  LOEنیز افزوده خواهد گردید .بر این اساس ،با در نظر
گرفتن عوامل فوق و بررسی شرایط مختلف برای روش پیشنهادی ،در
این مقاله مقدار  Tsمعادل  911میلیثانیه انتخاب شده است.

مربوط به حالتی است که ژنراتور به یک شبکه قوی متصل شده و
بیشترین واحدهای تولیدی در حال بهرهبرداری باشند ،توان اکتیو
خروجی ژنراتور حداقل مقدار ممکنه بوده و حداکثر توان راکتیو ممکنه
را از شبکه جذب نماید .فقط در مورد شاخص  LEDIQ,این استثنا
وجود دارد که بدترین شرایط در حالتی رخ میدهد که ژنراتور به
ضعیفترین شبکهی خارجی متصل شده باشد.
هدف از درنظرگرفتن بدترین شرایط ممکن در وقوع  LOEکه
منجر به  LEDIبا کمترین تغییرات خواهد شد ،تعیین حدود آستانه
( )Thبرای تشخیص  LOEمیباشد .این کمیت با درنظرگرفتن
حاشیهی امنیت مناسب %11 ،دامنهی اولین نقطه اکسترمم نسبی در
تابع ( LEDIبه ازای بدترین شرایط) انتخاب شده است .شکل ()19
تغییرات  LEDIبرای بدترین شرایط ممکن را به همراه مقادیر Th
انتخابی نشان میدهد .در این شرایط مقادیر کمیتهای  NU ،Q ،Pو
 SCCبه ترتیب  1/9پریونیت -1/1 ،پریونیت 4 ،و  41کیلوآمپر در نظر
گرفته شدهاند .در رابطه با  LEDIQ,کمیت  SCCمعادل 5KA
انتخاب شده است .اولین نقطهی اکسترمم  LEDIدر هر حالت تحت
عنوان  LEDIMaxنشان داده شده است .الزم به ذکر است که در تمام
مطالعات شبیهسازیشده در این مقاله و به منظور تعیین بدترین
شرایط وقوع  ، LOEحداقل توان اکتیو خروجی و حداکثر توان راکتیو
جذبی توسط ژنراتورها به ترتیب  1/9و  -1/1پریونیت در نظر گرفته
شده است.
در رابطه با انتخاب کمیت  Nنیز که نشاندهندهی مقدار نهایی
 LECبه منظور تشخیص  LOEمیباشد ،الزم است که این کمیت به
اندازهای بزرگ انتخاب شود که از وقوع  LOEاطمینان حاصل شده و
در مواجهه با سایر اغتشاشات از قبیل  SPSعملکرد نابهجایی صورت
نگیرد .در این مطالعه با درنظرگرفتن فرکانس نمونهبرداری یک
کیلوهرتز ،مقدار پارامتر  Nمعادل  1111در نظر گرفته شده که با این
رویکرد ،چنانچه  LEDIبه مدت یک ثانیه ( 1111نمونه) فراتر از Th
قرار گیرد LOE ،شناسایی خواهد شد.

آشکارسازی سریع و مطمئن پدیدهی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون
الف
P ت غي ي ر

ب
Q ت غي ي ر

P= 0.3 pu
P= 0.6 pu
P= 0.8 pu
P= 1 pu

100

د
SCCتغيير

150

150

200
150

ج
NUتغيير

Q = - 0.3 pu
Q = - 0.1 pu
Q = + 0.1 pu
Q = + 0.3 pu

100

250
NU = 1
NU = 2
NU = 3
NU = 4

200

SCC = 5 KA
SCC = 20 KA
SCC = 40 KA

150

LEDIV,Q

100
50

50

0
0

0
0

100

50

50

0
0
-50
-100

P = 0.3 pu
P = 0.6 pu
P = 0.8 pu
P = 1 pu

-50
-100

Q = - 0.3 pu
Q = - 0.1 pu
Q = + 0.1 pu
Q = + 0.3 pu

-50

0
0
NU = 1
NU = 2
NU = 3
NU = 4

-100

-100

-200

-150

-150

-300

-200
0

-200

-400
0

SCC = 5 KA
SCC = 20 KA
SCC = 40 KA

LEDIV,

SCC = 5 KA
SCC = 20 KA
SCC = 40 KA

LEDIQ,

-150
-200

[ Downloaded from ieijqp.ir on 2023-01-07 ]

-250
0

-200

P= 0.3 pu
P= 0.6 pu
P= 0.8 pu
P= 1 pu

-200
-400

Q = - 0.3 pu
Q = - 0.1 pu
Q = + 0.1 pu
Q = + 0.3 pu

-200

-400

NU = 1
NU = 2
NU = 3
NU = 4

-200
-400

-400
-600

-600

-600

-600
-800
1500

1500

1000

P= 0.3 pu
P= 0.6 pu
P= 0.8 pu
P= 1 pu

1000

Q = - 0.3 pu
Q = - 0.1 pu
Q = + 0.1 pu
Q = + 0.3 pu

1000

-800
2000

NU = 1
NU = 2
NU = 3
NU = 4

1500

SCC = 5KA
SCC = 20 KA
SCC = 40 KA

LEDIV,Q,

1000

500

500

500

500
0
0.5

1

1.5

2

Time (s)

[ DOR: 20.1001.1.23222344.1395.5.2.3.5 ]

0

2.5

3

0
0.5

1

1.5

2

2.5

3

0
0.5

1

1.5

Time (s)

Time (s)

2

2.5

3

0
0.5

1

1.5

2

2.5

3

Time (s)
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شکل( ) :تأثير افزایش  TSبر LEDI

طرح متداول امپدانسی را برای این حالت نشان میدهد .مطابق این
شکل در طرح متداول ،منحنی امپدانس حدود  4/111و  4/449ثانیه
بعد از وقوع  LOEبهترتیب وارد نواحی دوم و اول رله میگردد .با
درنظرگرفتن تأخیر زمانی  1/1و  1/1ثانیه برای نواحی عملکردی اول و
دوم ،این طرح بعد از گذشت زمان  4/149ثانیه از لحظهی وقوع LOE
آن را در ناحیه اول عملکردی تشخیص خواهد داد .این در حالی است
که در روش پیشنهادی  LOEحداکثر  1/214ثانیه بعد از لحظهی
وقوع آن ،شناسایی میشود.

2

- - - 1وقوع  LOEدر بارگذاری سبک
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( -14ب) عملکرد LEDIهای تعریف شده در مقایسه با طرح متداول
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ممکن برای تعيين مقادیر آستانه )(Th

- - - 1وقوع  LOEدر بارگذاری سنگين
در این حالت ،ژنراتور با بارگذاری  31درصدی و ضریب توان 1/31
پیشفاز مشغول کار بوده که خطای  LOEدر لحظهی  t=1sاتفاق می-
افتد .شکل ( -14الف) عملکرد LEDIهای معرفیشده در مقایسه با

- 3- - 1وقوع  SPSدر سيستم
همانطور که پیشتر ذکر شد طرحهای امپدانسی متداول جهت
شناسایی  LOEممکن است در شرایط نوسان توان ژنراتور دچارعملکرد
نابهجا شوند .در این قسمت جهت بررسی عملکرد روش پیشنهادی در
مواجهه با  SPSیک نمونه شبیهسازی بر روی سیستم مورد مطالعه
انجام شده است .برای ایجاد یک  SPSدر سیستم مورد مطالعه ،یک
خطای اتصالکوتاه سه فاز در وسط خط  2در لحظه  1/78ثانیه اعمال
و این خطا بعد از  221میلیثانیه با عملکرد کلیدهای دو سر خط از
مدار خارج و سیستم از لحظه  t=1sبه حالت نوسانی وارد میشود.
جهت ایجاد یک نوسان مطلوب ،توان اکتیو و راکتیو خروجی ژنراتور به

ترتیب برابر  1/18و  -1/1پریونیت در نظر گرفته شدهاند .شکل (-14
ج) تغییرات  LEDIرا به همراه عملکرد طرح متداول برای این حالت
نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود در این حالت طرح
متداول به دلیل ورود و حضور طوالنی مدت امپدانس نوسانی در
ناحیهی دوم حفاظتی (حدود  811میلیثانیه) ،عملکرد نابهجا از خود
نشان خواهد داد .همچنین با توجه به این شکل مشخص است که بهجز
 LEDIV,Q,سایر شاخصهای  LEDIعملکرد نادرستی در مواجهه با

نشریه علمی -پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال پنجم شماره  11پاییز و زمستان 1931
۳۴

] [ DOR: 20.1001.1.23222344.1395.5.2.3.5

شکل ( :) 3تغييرات LEDIهای معرفیشده به ازای بدترین شرایط

امپدانسی را برای این حالت نشان میدهد.
همانطور که مشخص است در این حالت روش پیشنهادی قادر
است حداکثر طی  1/239ثانیه پس از وقوع  LOEآن را تشخیص دهد
در حالیکه در طرح متداول ،منحنی امپدانس پس از  11/17ثانیه از
لحظهی وقوع  LOEوارد ناحیه دوم عملکردی رله میشود و بعد از
 11/171ثانیه توسط ناحیهی حفاظتی دوم  LOEشناسایی میشود.
بنابراین میتوان گفت که روش پیشنهادی قادر است  LOEدر شرایط
بارگذاری مختلف ژنراتور را با سرعتی باال و تقریباً یکسان شناسایی
نماید در حالی که در طرح متداول امپدانسی ،اختالف زمانی در
تشخیص  LOEتوسط رله ،شدیداً به بارگذاری ژنراتور وابسته است.
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0

ThQ,2.2

در این حالت ژنراتور در  91درصد توان نامی و در ضریب توان
 1/31پیشفاز مشغول به کار میباشد که  LOEرخ میدهد .شکل

آشکارسازی سریع و مطمئن پدیدهی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون
را در حد چند ثانیه افزایش میدهد (موارد  4تا  6از
جدول(.))1
 تأثیر تغییر  SCCشبکه خارجی بر روی زمانعملکرد طرح
متداول بیشتر از روش مبتنی بر  LEDIمیباشد (موارد  7تا
 3از جدول (.))1
 تغییر  PFژنراتور از حالت پیشفاز به پسفاز در زمان
عملکرد  LEDIتأثیر چندانی ندارد .در حالیکه در طرح
متداول این تأثیر در محدودهی چند ثانیه میباشد (موارد
 11تا  11از جدول (.))1
 با افزایش توان راکتیو جذب شده توسط ژنراتور ،زمان
عملکرد طرح متداول کاهش و زمان عملکرد  LEDIافزایش
مییابد .این تغییر زمان عملکرد برای هر دو روش در حد
چند صد میلیثانیه است (موارد 12تا  19از جدول (.))1
به عنوان نتیجهگیری کلی از جدول ( )1میتوان گفت که روش
پیشنهادی مبتنی بر  LEDIفارغ از بارگذاری ژنراتور و توپولوژی
شبکه LOE،را بسیار سریعتر از طرح متداول تشخیص میدهد.

شرایط  SPSاز خود نشان دادهاند .به منظور بررسی دقیقتر عملکرد
 LEDIدر مواجهه با  SPSو سایر اغتشاشات سیستم ،در بخش (-9-1
 )1مطالعات جامعتری انجام شده است

- 4- - 1نتایج حاصل از عملکرد روش پيشنهادی به ازای
وقوع  LOEدر شرایط مختلف بهرهبرداری
در این قسمت نتایج حاصل از عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه
با طرح متداول به ازای شرایط مختلف بهرهبرداری در سیستم مورد
مطالعه ،در جدول ( )1ارائه شده است .بر این اساس ،در مورد عملکرد
روش پیشنهادی در مقایسه با طرح متداول به نکات ذیل اشاره نمود:
 با افزایش بارگذاری ژنراتور زمان عملکرد روش پیشنهادی
در حد چند ده میلیثانیه افزایش مییابد .در حالیکه در
طرح متداول این افزایش زمان عملکرد در حد چند ثانیه
میباشد (موارد  1تا  9از جدول (.))1
 افزایش تعداد واحدهای نیروگاهی ) ،(NUزمان عملکرد
طرح متداول را چند صد میلیثانیه و زمان عملکرد LEDI

جدول ( ) :نتایج حاصل از وقوع  LOEدر شرایط مختلف بهرهبرداری در سيستم مورد مطالعه
#

بارگذاری ژنراتور

NU

SCC
)(KA

زمان تشخيص ( ثانيه)

1

1/3

1/9

1

41

1/196

1/241

1/214

1/222

4/111

2

1/17

1/186

1

41

1/146

1/217

1/263

1/291

6/126

9

1/281

1/139

1

41

1/111

1/268

1/282

1/247

11/17

4

1/76

1/21

1

41

1/141

1/221

1/216

1/227

1/211

1

1/76

1/21

2

41

1/141

1/211

1/213

1/223

1/499

6

1/76

1/21

4

41

1/141

1/264

1/26

1/292

1/788

7

1/81

1/28

4

1

1/198

1/247

1/271

1/298

4/248

8

1/81

1/28

4

21

1/198

1/269

1/261

1/291

1/247

3

1/81

1/28

4

41

1/198

1/261

1/217

1/223

1/289

11

1/66

1/216

1

41

1/149

1/214

1/264

1/291

1/778

11

1/66

-1/216

1

41

1/134

1/918

1/991

1/234

9/618

12

1/1

-1/9

1

41

1/292

1/944

1/978

1/998

9/122

19

1/1

-1/4

1

41

1/232

1/982

1/426

1/931

2/381

)P (pu

)Q (pu

نتایج عملکرد روش پيشنهادی در مواجهه با سایر

مطابق شکل (-14

همانطور که پیشتر اشاره شد ،یک طرح حفاظتی به منظور
تشخیص  LOEدر ژنراتور بایستی توانایی تمایز این پدیده از سایر
اغتشاشات سیستم از قبیل  SPSرا داشته باشد .طرحهای متداول
امپدانسی همواره در معرض عملکرد نابهجا در شرایط  SPSقرار دارند و
احتمال وقوع این شرایط بهویژه زمانی که ژنراتور توان راکتیو از شبکه
جذب مینماید ،افزایش مییابد .در بخش چهارم نیز یک مورد شبیه-
سازی بر روی سیستم مورد مطالعه صحت این ادعا را اثبات کرد .البته

ج) ،بجز  LEDIV,Qسایر شاخصهای LEDI

در مواجهه با  SPSعملکرد نابهجا از خود نشان دادهاند .این عملکرد
نابهجا بهدلیل رسیدن منطق شمارنده  LECبه مقدار نهایی خود
) (N=1000در حین  SPSمیباشد.
در این بخش عملکرد روش پیشنهادی در مواجهه با شرایط SPS
مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و نتایج به صورت جدول ( )2ارائه شده
است .در این جدول ،موارد  1تا  7مربوط به  SPSهایی هستند که با
اعمال خطای اتصالکوتاه سهفاز در وسط خط  L2با زمان رفع خطای
 tcاز لحظه  t=1sاعمال شدهاند .سایر اغتشاشات بررسی شده در این
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اغتشاشات سيستم
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LEDIV,Q

LEDIV,

LEDIQ,

LEDIV,Q,

طرح متداول

عباس حسنی ،فرهاد حقجو

جدول نیز از لحظه  t=1sاعمال شدهاند .در موارد  11و  11از این
جدول بار محلی مطابق شکل ( )11در باس  B1متصل شده است.
با توجه به نتایج جدول مذکور مشخص است که تنها  LEDIV,Q,در
مواجهه با اغتشاشات ،عملکرد نابهجا از خود نشان نداده و لذا این
شاخص بهعنوان بهترین معیار برای شناسائی پدیدهی  LOEمعرفی
میگردد.

- 3- 1بررسی حساسيت  LEDIV,Q,به پارامترهای
مختلف مشارکتکننده

- 0ارزیابی عملکرد  LEDIV,Q,در یک شبکهی
چند ماشينهی کوچک
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در این بخش به بررسی پیادهسازی و عملکرد الگوریتم ارائهشده
مبتنی بر  LEDIV,Q,در یک سیستم چند ماشینهی کوچک []17-18
مطابق شکل ( )11پرداخته شده که متشکل از سه ژنراتور و یک
شبکهی معادلسازی شدهی متصل به سیستم است.
در تعیین بدترین شرایط وقوع  LOEبرای هر ژنراتور ،مجدداً
کمترین مقدار توان اکتیو خروجی و بیشترین توان راکتیو جذبی به
ترتیب معادل  1/9و  -1/1پریونیت انتخاب شدهاند .از آنجا در
مجاورت ژنراتورهای این سیستم واحدهای تولیدی دیگری وجود ندارد،
لذا کمیت  NUبرای هر یک از این ژنراتورها معادل یک )(NU=1
است .قویترین حالت شبکه (حداکثر جریان اتصالکوتاه) از دید باس
خروجی هر ژنراتور نیروگاه (برای حصول بدترین شرایط) زمانی حاصل
می شود که همه واحدهای تولیدی سیستم در حال کار بوده و شبکه-
های متصله به سیستم نیز با باالترین قدرت اتصال کوتاه لحاظ شده
باشند .در شکل ( )16تغییرات  LEDIV,Q,در بدترین شرایط به همراه
مقادیر  Thانتخابی برای هرسه ژنراتور این سیستم نشان داده شده
است.
شکل ( )17عملکرد  LEDIV,Q,در تشخیص  LOEبرای هریک از
ژنراتورهای سیستم را درشرایط بارگذاری سنگین آنها (بارگذاری %31
و ضریب توان 1/3پیشفاز) نشان میدهد .با توجه به این شکل
مشخص است که شرایط  LOEبا استفاده از الگوریتم پیشنهادی به
راحتی قابل تشخیص است.
برای بررسی حساسیت شاخص  LEDIبه پارامترهای مختلف نیز
الزم است تغییرات این شاخص به ازای تغییر پارمترهای مختلف ارائه
گردد .حد آستانهی  LEDIکه در بدترین شرایط برای ژنراتور G2
معادل  1/13بوده است:
 به ازای افزایش بار اکتیو به میزان  1/9پریونیت ،به ( 6/3با %9191افزایش) خواهد رسید؛
 به ازای تغییر جهت توان راکتیو ،به ( 746با %932192افزایش) خواهد رسید؛
این در حالیست که این حد:
 با خروج ژنراتورهای  G1و  G3از مدار ،به ( 1/211با %8افزایش) خواهد رسید؛
 به ازای کاهش قدرت اتصال کوتاه شبکه متصله از  41به 1مگاولت آمپر ،به ( 1/26با  %97افزایش) خواهد رسید.
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اگرچه تأثیر عوامل مختلف بر تغییرات شاخص  LEDIدر بخش
( )1-1مورد بررسی قرار گرفت و بدترین شرایط برای وقوع  LOEبر
اساس حداقل توان اکتیو خروجی ژنراتور ،حداکثر توان راکتیو جذبی
ژنراتور ،حداکثر تعداد واحدهای تولیدی در مدار و باالترین قدرت
شبکه ی خارجی تعریف شد ،باید به این نکته توجه نمود که از میان
چهار پارامتر یادشده ،تأثیر موارد سوم و چهارم بمراتب از موارد اول و
دوم کمتر است بطوریکه در سیستم مورد مطالعه ،حد آستانه:
 به ازای افزایش بار اکتیو به میزان  1/9پریونیت ،به ( 21با %7142افزایش) خواهد رسید؛
 به ازای تغییر جهت توان راکتیو ،به ( 211با %71614افزایش) خواهد رسید؛
این در حالیست که این حد:
 به ازای وجود یک واحد در مدار ( )NU=1به ( 1/76با %117افزایش) خواهد رسید؛
 به ازای کاهش قدرت اتصال کوتاه شبکه متصله از  41به 1مگاولت آمپر ،به ( 1/49با  %29افزایش) خواهد رسید.
همچنین در شرایطی که سیستم قدرت مذکور به شبکهی ضعیف
(با  )SCC=5وصل است حد آستانه که در بدترین حالت معادل 1/49
خواهد بود بدون درنظرگرفتن واحدهای موازی با ژنراتور  ،G1به 1/82
(با  %31افزایش) خواهد رسید و این در حالیست که افزایش توان اکتیو
به میزان  1/9پریونیت آن را به ( 96/4با  %8961افزایش) و تغییر
جهت توان راکتیو آن را به ( 184/4با  %42789افزایش) خواهد رساند.
اگر چه این ارقام نمایانگر حساسیت بسیار زیاد  LEDIبه عوامل
اول و دوم در مقایسه با عوامل سوم و چهارم است ،از آنجا که برای
تعیین حد آستانه ،بدترین حالت می بایست مالک کار قرار گیرد ،بهتر
است که تعداد واحدهای موجود در مدار و قدرت اتصال کوتاه شبکه
های متصل به سیستم را نیز منظور نمود.
در قالب یک نتیجهی کلی میتوان گفت که تغییرات  SCCو
 NUتاثیر به مراتب کمتری نسبت به تغییر بارگذرای و ضریب توان
ژنراتور در تنظیم حد آستانه دارند و لذا در تنظیم مقدار آستانه برای
شاخص  ،LEDIV,Q,بایستی شرط حداقل توان اکتیو خروجی و
حداکثر توان راکتیو جذبی بهدقت اعمال شوند .همچنین اگر واحدهای

نیروگاهی در مجاورت ژنراتور مورد مطالعه وجود دارد ،بهتر است تأثیر
آنها هم در نظر گرفته شده و قویترین حالت شبکه با حضور تمامی
منابع تولید توان در سیستم منظور گردد.

آشکارسازی سریع و مطمئن پدیدهی قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون
مجدداً میتوان نتیجه گرفت که تغییرات بارگذرای و ضریب توان
ژنراتور در تنظیم حد آستانه نقشی اساسی و مهم ایفا کرده و لذا در
تنظیم مقدار آستانه برای شاخص  ،LEDIV,Q,بایستی به شروط
حداقل تو ان اکتیو خروجی و حداکثر توان راکتیو جذبی توجه ویژه
داشت.

همچنین در شرایطی که سیستم قدرت مذکور به شبکهی ضعیف
(با  )SCC=5وصل است حد آستانهی  ،1/26با خروج ژنراتورهای  G1و
 G3به ( 1/91با  %13افزایش) خواهد رسید و این در حالیست که حد
آستانه با افزایش توان اکتیو به میزان  1/9پریونیت ،به ( 11/1با
 %9781افزایش) و تغییر جهت توان راکتیو به ( 761با %232132
افزایش) خواهد رسید.
ج
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شکل( :) 4عملکرد  LEDIدر مقایسه با طرح متداول امپدانسی به ازای وقوع  LOEدر بارگذاریهای سنگين (الف) و سبک (ب) و در شرایط
نوسان توان پایدار (ج)
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عباس حسنی ،فرهاد حقجو

جدول ( ) :مقایسهی عملکرد روش پيشنهادی با روش متداول امپدانسی در مواجهه با شرایط SPS
#

نوع اغتشاش عامل

)tc(ms

SPS

نحوهی عملکرد

بارگذاری ژنراتور
)P (pu

)Q (pu

LEDIV,Q

LEDIV,

LEDIQ,

1

خطای اتصالکوتاه

111

1/8

1/9

عدم عملکرد

LEDIV,Q,

طرح متداول

عملکرد نادرست
بعد از 2/111
ثانیه

عدم عملکرد

عدم عملکرد

عدم عملکرد

2

خطای اتصالکوتاه

111

1/8

1/9

عدم عملکرد

عملکرد نادرست
بعد از 2/131
ثانیه

عدم عملکرد

عدم عملکرد

عدم عملکرد

9

خطای اتصالکوتاه

111

1/1

1/2

عملکرد نادرست
بعد از 2/133
ثانیه

عدم عملکرد

عدم عملکرد

عدم عملکرد

عدم عملکرد

4

خطای اتصالکوتاه

211

1/1

1/2

عدم عملکرد

عدم عملکرد

عدم عملکرد

عدم عملکرد

1

خطای اتصالکوتاه

241

1/667

-1/4

عملکرد نادرست
بعد از 2/326
ثانیه
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معرفی و به عنوان شاخصهای اصلی در نظر گرفته شدند.
نتایج شبیهسازیهای گسترده نشان داد که اگرچه LEDIهای
معرفیشده در شرایط مختلف عملکردی LOE ،را بسیار سریعتر از
طرح متدوال امپدانسی تشخیص میدهند اما فقط شاخص
 LEDIV,Q,است که در مواجهه با  SPSو سایر اغتشاشات سیستم،
عملکرد کاذب و نابهجائی از خود نشان نمیدهد .بر این اساس،
شاخص مذکور بهعنوان آشکارساز سریع و مطمئن  LOEمعرفی
گردیده است.
شاخص مذکور حساسیت بسیار باالئی نسبت به سطح بارگذاری
ژنراتور و ضریب توان آن داشته و لذا برای تعیین حد آستانهی
عملکردی آن ،میبایست بدترین شرایط بهره برداری (حداقل بار اکتیو
و حداکثر بار راکتیو جذبی) برای ژنراتور مورد نظر منظور گردد.
همچنین بهتر است حد آستانه به ازای قویترین شبکهی قدرت
متصله به ژنراتور و در شرایطی که واحدهای موازی (در صورت وجود)
نیز در حال کارند محاسبه شود.
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مورد مطالعه
واحدهای
نیروگاهی
ترانسفورماتورها

S=600MVA, f=50 Hz, H=4.4s, V=22 kV, Xd=1.81 pu,
Xq=1.76 pu, X’d=0.3 pu, X’q=0.65 pu, X”d= 0.23 pu,
X”q= 0.25 pu, T’do=8 s, T’qo=1 s, T”d=0.03, T”q=0.07s

[10]

S=600MVA,f=50 Hz,
VL=22 kV,VH=400 kV, Uk=12.5 %

[11]
خطوط انتقال

L1,L2 : Z=0.061+j0.277 Ohm/km, L=200 km

[12]

 اطالعات سیستم سه ماشینه:) ( پيوست
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واحدهای
نیروگاهی

G1:
S=80MVA, f=50 Hz, H=3.5s, V=13.8 kV, Xd=0.9 pu,
Xq=0.54 pu, X’d=0.3 pu, X’q=0.65 pu, X”d= 0.24 pu,
X”q= 0.25 pu,T’do=5.4 s,T’qo=1 s,T”dO=0.03,
T”qo=0.09s
G2:
S=390MVA, f=50 Hz, H=5.5s, V=22 kV, Xd=1.2pu,
Xq=0.7 pu, X’d=0.3 pu, X’q=0.65 pu, X”d= 0.23 pu,
X”q= 0.25 pu, T’do=5 s, T’qo=1 s, T”dO=0.1, T”qo=0.09s
G3:
S=500MVA, f=50 Hz, H=4s, V=22 kV, Xd=1.6 pu,
Xq=0.97 pu, X’d=0.48 pu, X’q=0.65 pu, X”d= 0.3 pu,
X”q= 0.25 pu, T’do=6.1 s, T’qo=1 s,
T”dO=0.1T”qo=0.18s

ترانسفورماتورها

T1: S=80MVA, VL=13.8 kV, VH=400 kV,Uk=12 %
T2: S=400MVA, VL=13.8 kV, VH=400 kV, Uk=12 %
T3:S=500MVA, VL=13.8 kV, VH=400 kV, Uk=12 %

خطوط انتقال

L1 : Z = 0.048+j0.48ohm;
L2 : Z = 0.00576+j0.573ohm;
L3 : Z = 0.0288+j0.288ohm;
L4 : Z = 0.0576+j0.576ohm;
L5 : Z = 0.0142+j0.142ohm;
L6 : Z = 0.00192+j0.192ohm;
L7 : Z = j0.0957ohm;

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

زیرنویسها
1
2
3
4
5
6
7
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