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چکيده:کوره قوس الکتريکي دارای توان مصرفي متغير با زمان است که باعث ايجاد نوسانات مکانيکي در مولدهای سنکرون
مقياس کوچک مجاور و در نتيجه کاهش عمر آن ميشود .در اين مقاله ،در ابتدا مدلي مناسب برای کوره قوس الکتريکي ارائه
ميشود و با استفاده از دادههای اندازهگيری شده واقعي نيز صحت سنجي ميگردد .در ادامه يک سيستم توزيع واقعي متشکل از
مولد سنکرون مقياس کوچک ،که بارهای صنعتي از جمله کوره قوس الکتريکي را تغذيه ميکند ،بر اساس شبيهسازی حوزه زمان
مورد آناليز و بررسي قرار ميگيرد .با استفاده از مطالعات تحليلي و نتايج شبيهسازی ،مقدار مناسب برای پارامترهای کنترلکننده
بعالوه ،پاسخ حالت گذرای مولد سنکرون مقياس کوچک نيز در تنظيم مناسب پارامترهای مذکور در نظر گرفته شده است .در نهايت
مقاوم و موثر بودن پارامترهای پيشنهادی با استفاده از دادههای اندازهگيری واقعي سنجيده ميشود.
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يکي از مهمترين راه های تولید فوالد در ابعاد بزرگ ،استفاده از
کورههای قوس الکتريکي است .به همین دلیل بکارگیری کورههای
قوس الکتريکي در صنايع آهن و فوالد هم در ابعاد بزرگ (با توان
مصرفي بیش از صد مگاوات) و هم در ابعاد متوسط (توان مصرفي در
حد مگاوات) رشد روزافزوني داشته است .در اين کورهها ايجاد قوس
الکتريکي بین الکترودها و ايجاد گرمای شديد باعث ذوب شدن مواد
خام و قراضهها ميشود].[1
کوره قوس الکتريکي به دلیل ذات تصادفي و تولید
هارمونیکهای کمتر و بیشتر از فرکانس نامي ،ممکن است بر تجهیزات
سیستم قدرت و حتي ساير مصرف کنندگان تاثیر نامطلوبي داشته
باشد .از شاخص ترين اثرات کوره بر شبکه ميتوان به پديدههای از
قبیل نوسانات ولتاژ ] ،[1اضافه ولتاژهای گذرا ] ،[2کاهش کیفیت توان
] ،[3نوسانات توان ] [5 ،4و نوسانات پیچشي در ژنراتورهای سنکرون
نزديک به کوره قوس الکتريکي اشاره نمود ] .[6 ،5برای مشکالت بیان
شده راه حلهايي نیز در مقاالت متعدد ارايه شده است .استفاده از
جبران کنندههای توان راکتیو( ،[7] )1SVCجبرانکنندههای استاتیک
سنکرون ( ،[8] )2STATCOMراکتورهای اکتیو سری ( [9] )3ASRو
ذخیره کنندههای انرژی از جمله مهمترين روشهای ارايه شده
ميباشند ] .[4همچنین در مرجع ] [6از چرخ لنگر بعنوان يک فیلتر
مکانیکي برای میراسازی نوسانات پیچشي وارد شده به شفت ژنراتور
سنکرون استفاده شده است.
بيبرقي طوالني مدت در اين کورهها باعث جامد شدن مواد مذاب
داخل پاتیل کوره قوس الکتريکي شده که تبعات و مشکالت زيادی را
در پي دارد .از اين رو حفظ قابلیت اطمینان باال در تغذيهی کوره قوس
الکتريکي امری حیاتي ميباشد .از سوی ديگر هزينهی باالی تامین
برق ،در کنار مشوقهای اقتصادی موجود باعث شده است که برخي
صنايع ،از مولدهای مقیاس کوچک نیز در کنار تامین برق از شبکه
قدرت استفاده نمايند ] .[10در چنین شرايطي که مولد بصورت موازی
با شبکه قدرت بهرهبرداری ميشود ،کوره قوس الکتريکي به دلیل توان
مصرفي متغیر با زمان بر مولد مقیاس کوچک تاثیرات زيادی خواهد
گذاشت .به نحوی که گشتاور الکتريکي و مکانیکي ،سرعت محور مولد
و محرک اولیه و توان خروجي از اين نوسانات توان ،متاثر خواهند شد.
اين تنش متناوب باعث ايجاد خستگي در توربوژنراتور ميشود و در
نتیجه عمر آن کاهش قابل مالحظهای پیدا ميکند ] .[6اين نوسانات
همچنین باعث ايجاد گشتاور پیچشي در محور توربوژنراتور ميشود
] [6]-[4و ].[11
در ] [5کارخانهای شامل کوره قوس الکتريکي که توسط مولد
سنکرون تغذيه ميشود با مدل جرم و فنر شبیهسازی شده است و
نوسانات پیچشي وارده بر محور توربوژنراتور ناشي از نوسانات ولتاژ
حاصل از بار کوره قوس الکتريکي ،بررسي ميگردد .در اين مقاله با

استفاده از نتايج شبیهسازی نشان داده شده است که کوره قوس
الکتريکي باعث بوجود آوردن مؤلفه نوساني زيرسنکرون در گشتاور
الکتريکي تولیدی مولد سنکرون ميشود .در اين مرجع با استفاده از
روش پايش فرکانس ،تداخل فرکانسهای زير سنکرون ناشي از کوره با
فرکانسهای طبیعي روتور و در نتیجه بروز پديده تشديد زير سنکرون
نشان داده ميشود.
در ] [6يک کارخانه فوالد  90تني که بهه وسهیلهی يهک ژنراتهور
مقیاس کوچک در حالت متصل به شبکه باالدست تغذيه ميشود ،مدل
گرديده است .همانند ] [5برای مدلسازی ژنراتور سنکرون از مدل جرم
و فنر ،و برای مدل کردن کوره قوس الکتريکي از اندازهگیریهای واقعي
استفاده شده است .در ادامه به بررسي نقش کوره قهوس الکتريکهي در
پديدهی تشديد زيرسنکرون با استفاده از شبیهسهازی زمهاني پرداختهه
ميشود .همچنین در اين مقاله برای بهبود نوسانات و تنشهای حاصل
از نوسانات زير سنکرون استفاده يک فیلتر پايین گذر مکانیکي پیشنهاد
گرديده است که عالوه بر هزينه باال ،باعث افزايش تلفات ميشود.
در ] [4به بررسي نوسانات ولتاژ ناشي از بار کوره قوس الکتريکي
بر ژنراتور سنکرون در حالت متصل به شبکهی باالدست و موتورهای
القايي مجاور پرداخته شده است .در مرجع مذکور برای مدل کردن
ژنراتور و موتور از مدل جرم و فنر ،و برای مدل کردن کورهی قوس
الکتريکي از اندازهگیریهای واقعي استفاده شده است .ضمناً برای
کاهش اثرات ناشي از کوره ،افزايش سطح اتصال کوتاه شبکه باالدست
پیشنهاد شده است؛ لیکن اين روش ممکن است در هر شرايطي عملي
نباشد.
در ] [11با در نظر گرفتن مدل کوره قوس الکتريکي بصورت توان
پالسي و مدل کردن ژنراتور سنکرون به صورت مدل جرم و فنر ،اثر
کوره قوس الکتريکي بر گشتاور مکانیکي ژنراتور سنکرون بررسي
گرديده است .در مرجع مذکور بیان شده است که بیشترين تاثیر کوره
بر گشتاور ژنراتور سنکرون ،به هنگام فرآيند ذوب ميباشد و لذا تأثیر
کوره فقط در حین فرآيند ذوب بررسي شده است.
در اين مقاله برای مطالعه بار کوره قوس الکتريکي بهر مولهد سهنکرون،
بخشي از ريزشبکه متصل به شبکه توزيع شامل مولد سنکرون مقیهاس
کوچههههک و بههههار کههههوره قههههوس الکتريکههههي در نههههرمافههههزار
 PSCAD/EMTDCمدلسازی ميشود .بار کوره قوس الکتريکي مدل
شده با استفاده از دادههای اندازهگیری شده واقعي صحت سنجي شهده
است .برای کنترل محرک اولیهه از کنتهرل کننهده متهداول تناسهبي -
انتگرالههي ( )4PIاسههتفاده شههده اسههت .تحلیههل رياضههي و مطالعههات
شبیهسازی انجام شده در اين مقاله نشان ميدهد که تنظیمات مناسب
برای کنترلکننده محرک اولیهه باعهث مهيشهود کهه مقهدار نوسهانات
مکههانیکي کههاهش چشههمگیری پیههدا کنههد .همچنههین ايههن روش در
مولدهای سنکرون مقیاس کوچک نوين که دارای کنترلکنندهههای
ديجیتال هستند ،به راحتهي قابهل پیهادهسهازی اسهت .بها اسهتفاده از

استراتژی پیشنهادی در اين مقاله پارامترههای کنتهرلکننهده محهرک
اولیه به نحوی تعیین ميشوند که شرايط زير محقق گردد:
j1
 0.12+j0.11

load
2.5 MVA
pf=0.85 lag

10.8 MW
11 kV
Generator

YNd
15 MVA
Uk=10%

 -2شبکه مورد مطالعه
load
20 MVA
pf=0.85 lag

شکل ( :)1شبکه مورد مطالعه شامل کوره قوس الکتريکي و مولد
مقياس کوچک

( )1نوسانات مکانیکي مولهد در حوهور کهوره قهوس الکتريکهي
کاهش يابد.
( )2پاسخ دينامیکي سیستم به هنگام وقهو اتتشهاش مناسهب
باشد.
( )3پايداری گذرای مولد بهبود يابد.
همچنین از يک فیلتر پايینگذر بهمراه کنترلکننهده  PIاسهتفاده
مي شود تا نوسانات مکانیکي به طهور مهوثرتری کهاهش يابنهد .بعهالوه
عملکرد مولد در مقابل کوره قوس الکتريکي با فرکانس نوسانات متغیهر
و همچنین دادههای واقعي اندازهگیری شده سنجیده ميشود.
از جمله دستاوردها و نوآوریهای مقاله ميتوان به موارد زير اشاره
نمود:
( )1بررسي اث رات مخرب کوره قهوس الکتريکهي بهر پارامترههای
مولد سنکرون مقیاس کوچک در حالت متصل به شبکه
( )2بررسههي تههاثیر پارامترهههای کنتههرلکننههده ديجیتههال مولههد
سنکرون بر نوسانات مکانیکي ناشي از کوره قهوس الکتريکهي بها
اسههتفاده از تحلیههل رياضههي و همچنههین بههر مبنههای مطالعههات
شبیهسازی
( )3انتخاب و تنظهیم مناسهب پارامترههای کنتهرلکننهدهههای
ديجیتال مولد سنکرون مقیاس کوچک بهر مبنهای سهه شهاخص
پیشنهادی زير:

-

شههاخص نوسههانات مکههانیکي ناشههي از کههوره قههوس
الکتريکي

-

شاخص پاسخ دينامیکي مولد سنکرون

شاخص پايداری گذرای مولد سنکرون
( )4استفاده از فیلتر الکترونیکي پايینگهذر بهه همهراه کنتهرل-
کننده  PIمولد به منظور کاهش نوسانات ناشي از کوره
( )5بررسههي تههاثیر روشهههای پیشههنهادی بههر میههزان نوسههانات
مکانیکي بر مبنای مطالعات شبیهسازی در حالتهای مختلف

شبکه مورد مطالعه در اين مقاله در شکل ( )1نمايش داده شده است.
اين شبکه بخشي از کارخانه صنعتي فوالد طبرستان واقع در استان
مازندران (با در نظر گرفتن طرح توسعه آينده) ميباشد .مجمو کوره
های قوس الکتريکي مورد مطالعه دارای توان مصرفي  38مگاوات
هستند که در حالت اتصال مولد به شبکه ،اين توان بین شبکه و مولد
تقسیم ميشود .مولد مقیاس کوچکي که به شبکه باالدست وصل مي-
شود يک مولد  11کیلو ولت است که دارای توان نامي  10/8مگاوات
ميباشد .مشخصات اين مولد در بخش ضمائم ارائه شده است.

 -1-2مدلسازی کوره قوس الکتريکي
نحوه عملکرد کورههای قوس الکتريکي متداول بدين صورت است که
ابتدا اين کورهها توسط قراضه يا آهن اسفنجي پر ميشوند و سپس
توسط گرمای ناشي از قوس الکتريکي ،مواد داخل کوره شرو به ذوب
شدن مينمايند .در مراحل اولیه ذوب به علت ناهمگن بودن مواد داخل
کوره (به ويژه قراضه) ،طول قوس الکتريکي ايجاد شده در پاتیل ،دارای
تغییرات شديدی ميباشد که باعث نوسانات شديدی در توان مصرفي
کوره مي شود .البته با گذشت زمان و ذوب شدن مواد داخل کوره،
محیطي نسبتاً همگن ايجاد شده و در نتیجه تغییرات طول قوس
الکتريکي کمتر ميشود .در اين شرايط نوسانات توان مصرفي کوره نیز
کمتر خواهد شد] .[1
برای مدلسازی کوره قوس الکتريکي با توجه به نو مطالعه
ميتوان از مدل استاتیک يا دينامیک استفاده نمود ] .[1از آنجاييکه
در اين مقاله به بررسي اثرات نوسان توان بر روی گشتاور مولد مقیاس
کوچک پرداخته ميشود و رفتار فرکانس پايین کوره اهمیت زيادی
دارد ،از مدل دينامیکي کوره قوس الکتريکي استفاده شده است.
در اين مقاله مقاومت دينامیکي قوس الکتريکي ( )Raدر مرحله
ذوب ،بر اساس روش ارائه شده در ] [1محاسبه ميشود .به منظور
مدل سازی نوسانات فرکانس پايین حاصل از کوره قوس الکتريکي،
مقاومت قوس با استفاده از مدوالسیون سینوسي و بصورت زير مدل
ميشود]:[12
()1
]) Rarc (t )  Ra (t ) [1  sin(2 f f t
در رابطه فوق پارامتر  ffفرکانس نوسانات کوره است که مقدار متهداول
آن در کوره های مختلف بین  0/5تا  25هرتز ميباشد ].[13 ،12
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Dd
50 MVA EAF
20/1 kV
Uk=12.5 %

Cable

j2

20 kV

شايان ذکر است ،چالش مطرح شده در اين مقاله ،يکي از
مشکالت صنعتي اتفاق افتاده در برخي از کارخانههای تولید فوالد
کشور از جمله فوالد طبرستان واقع در استان مازندران ميباشد؛ که تا
پیش از اين راهکار عملي و موثری برای آن پیشنهاد نشده بود .در اين
مقاله راهکارهای ساده و کم هزينهای برای بهبود اين چالش اساسي
پیشنهاد شده است.

PI controller

Combustion engine

)(kA

Tm
Mechanical
torque

u

K I  sK P
s

Per

+
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-50

Reference
power

-100
27

Tmin=0 p.u.

arc

2

e  s

1
1  s 1

50

I

Pm

100

Tmax=1.2 p.u.

ωm
/

150

23

25

19

21

)الف(

Pe

-150
15

18

100

arc

I

-100
20

19.8

19.9

19.7

)ب(

19.5

19.6

150

arc

I

22.2

 -2-2مدلسازی مجموعه ديزل ژنراتور
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)ج(

شکل ( :)3سيگنال جريان اندازهگيری شده کوره قوس الکتريکي،
(الف) شکل موج جريان اندازهگيری شده  Iarcدر فاز ( ،Aب) قسمتي
از سيگنال  Iarcبا ( ، ff=3Hzج) قسمتي از سيگنال  Iarcبا ff=9Hz
100
0

20

19.9

19.7

19.8

19.6

)Iarc (kA

شکل (-3الف) شکل موج واقعي اندازهگیری شده جريان کوره را نشهان
ميدهد که عالوه بر فرکانس شبکه قدرت ،همراه با نوسانات اضافي به

22

-100
19.5

)Time (sec

شکل ( :)4جريان شبيهسازی شده کوره قوس الکتريکي
500
0

10.06

10.05

10.04

10.06

10.05

10.04

10.03

10.02

10.01

)Varc (V

 -3-2صحت سنجي مدل بار کوره قوس الکتريکي

22.1

)Time (sec

21.9

-150
21.8

-500
10

)الف(
500
0

10.03

10.02

10.01

)Varc (V

مولد مقیاس کوچک مورد مطالعه يک ژنراتور سنکرون است که مطابق
اتلب طرح های اجرا شده در کشور ،به محرک اولیه از نو موتور
گازسوز با احتراق داخلي متصل شده است ] .[17]-[14برای کنترل
سوخت ورودی اين موتور از يک کنترلکننده PIکه در حالت اتصال به
شبکه ،توان حقیقي خروجي مولد را کنترل ميکند استفاده شده است
] .[19 ،18مدل ديزل به همراه کنترلکننده سوخت ورودی در شکل
( )2نشان داده شده است.
برای مدلسازی راهانداز و سیستم احتراق در نرمافزار
 ،PSCAD/EMTDCبه ترتیب از يک تابع تبديل پس فاز مرتبه اول
با ثابت زماني τ1و يک عامل تاخیر با ثابت زماني  τ2استفاده شده
است] .[21 ،20پارامترهای  KIو  KPبه ترتیب نشاندهنده گین عامل
انتگرالگیر و عامل تناسبي ميباشند .مقدار پارامترهای  τ1و  τ2به
ترتیب برابر با  100و  52میلي ثانیه انتخاب شدهاند.
سیستم تحريک ژنراتور مورد مطالعه از نو ژنراتور القايي سه فاز
است که مجهز به يکسوساز ديودی چرخان است .اين ژنراتور توسط
يک ژنراتور آهنربای دائم تغذيه شده و در نتیجه مولد مورد مطالعه،
قابلیت استفاده به عنوان مولد خودتامین را نیز دارد .برای مدلسازی
اين سیستمتحريک از مدل  AC5Aاستاندارد  IEEEاستفاده شده
است ] .[22ضمنا به دلیل آنکه مولد در حالت متصل به شبکه توزيع
ميباشد ،سیستم تحريک مولد در وضعیت کنترل توان راکتیو ( )Qدر
نظر گرفته شده است ] .[23شايان ذکر است ،مقدار پارامترهای سیستم
تحريک برابر با مقادير ارائه شده در مرجع ] [22در نظر گرفته شده
است.

)(kA

شايان ذکر اسهت مقهدار پهارامتر  ffبهرای يهک کهوره خهار ،در بهازه
کوچکتری تغییر ميکند.

0

-500
10

)Time (sec
)ب(

شکل ( :)5شکل موج ولتاژ قوس الکتريکي( ،الف) اندازهگيری شده،
(ب) شبيهسازی شده

شکل تقريبا سینوسي است که فرکانس اين نوسانات در بازه  3تا 9
هرتز ميباشد .به ترتیب دو قسمت از اين شکل موج در شکلهای (-3
ب) و ( -3ج) نشان داده شده است که فرکانس نوسانات در آنها به
ترتیب برابر با  3و  9هرتز مي باشد .بر مبنای روش بیان شده در بخش
( ،)1-2بلوک جديدی در نرمافزار  PSCAD/EMTDCبرای
مدلسازی کوره قوس الکتريکي پیادهسازی شده است .برای
صحتسنجي مدل کوره از شکل (-3ب) استفاده شده است و لذا مقدار
پارامتر  ffدر رابطه ( )1برابر با  3هرتز انتخاب ميگردد .شکل ()4
جريان کوره قوس الکتريکي حاصل از نتايج شبیهسازی را نشان مي-

4
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شکل ( :)2بلوک دياگرام محرک اوليه و کنترلکننده آن

)(kA

Generator output power

0

]GPDT m [%

20
0.1

)Pe (MW

2
1.5

)Tm (p.u.

0.5 0.55

0.4

KP

0.3

0.2

1
0.1

)ج(

شکل ( :)7مقادير شاخص  GPDبرای (الف) گشتاور مکانيکي( ،ب)
و KP

) (p.u.
m

1
0.99

25

)ج(

شکل ( :)6شکل موج (الف) توان خروجي( ،ب) گشتاور مکانيکي( ،ج)
سرعت مکانيکي مولد

 -3بررسي نوسانات مکانيکي حاصل از کوره قوس
الکتريکي
در ابتدای اين بخش نوسانات مکانیکي حاصل از کوره قوس الکتريکي
مورد مطالعه قرار ميگیرد .همچنین در ادامه تاثیر پارامترهای کنترل-
کننده محرک اولیه بر اين نوسانات مکانیکي بررسي ميشود.
مطابق طرحهای متداول در حالت اتصال مولد به شبکه باالدست،
کنترلکننده سیستم تحريک و محرک اولیه به ترتیب در وضعیت
کنترل توان راکتیو و کنترل توان اکتیو کار ميکنند .ابتدا پارامترهای
سیستم کنترل به نحوی تعیین ميشود که شبکه پايدار شده و مولد
بتواند در حالت اتصال به شبکه با بار خطي ،توان اکتیو و راکتیو تنظیم

KI =1.6
KI =2.4

KI =4

5

5

0.55

0.5

0.4

)الف( 0.3

0.2

0
0.1

3

0.55

0.5

0.4

)ب( 0.3

0.2

0.55

0.5

0.4

0.3

0.2

0
0.1
4
2

KP

0
0.1

]GPDT m [%

از منظر تاثیر بر بخش های مکانیکي مجموعه ژنراتور و محرک
اولیه ،نوسانات فرکانس پايین ولتاژ و جريان کوره قوس الکتريکي
اهمیت زيادی دارد که از اين منظر ،نتايج شبیهسازی مطابقت مناسبي
با شکل موجهای اندازه گیری شده ،دارد .الزم به ذکر است که نوسانات
فرکانس باالی ولتاژ و جريان از يکسو تاثیر کمتری بر بخشهای
مکانیکي داشته و در واقع به دلیل لختي ذاتي بخشهای مکانیکي،
فیلتر ميشود و از سوی ديگر ،بخشي از اين نوسانات فرکانس باال
مربوط به نويزهای اندازه گیری ميباشد و عمال وجود ندارد .در بخش
بعدی مقاله ،تاثیر بار کوره قوس الکتريکي بر عملکرد مولد سنکرون
مقیاس کوچک بررسي ميشود.

KI =0.4

8

]GPDT m [%

26.5
)Time (sec

40

]GPDm [%

0.9
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1.01

26
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60

توان اکتيو خروجي( ،ج) سرعت محور مولد به ازای مقادير مختلف KI

)ب(

25.5

KI =4

]GPDT m [%
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27

1

KI =2.4
0.5 0.55
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)الف( 0.3

0.2

0
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)ج(

شکل ( :)8مقادير شاخص  GPDTmبرای (الف) ( ،ff= 5Hzب) =ff
( ،7Hzج) ff= 9Hzبه ازای مقادير مختلف  KIو KP

شده را تحويل دهد .سپس بار تیرخطي کوره قوس الکتريکي به اين
شبکه متصل ميشود .شکل (-6الف) توان اکتیو خروجي مولد در
حالتي که  KI=1و KP=0/55است را نشان ميدهد .با توجه به نوساني
بودن توان خروجي ،گشتاور مکانیکي مولد نیز نوساني ميگردد .شکل
(-6ب) نشان ميدهد که دامنه نوسانات گشتاور مکانیکي حدود 0/12
پريونیت مي باشد .شايان ذکر است که سیگنال گشتاور مکانیکي ،از
خروجي بلوک دياگرام نشان داده شده در شکل ( )2استخراج شده
است .اين دامنه باال در نوسانات فرکانس پايین گشتاور مکانیکي باعث
ايجاد تنش مکانیکي متناوب بر مجموعه توربوژنراتور شده که پیری
قطعات مختلف مکانیکي و در نتیجه کاهش زمان تعمیرات اساسي را به
دنبال دارد .همانطور که در شکل (-6ج) مشاهده ميشود ،اين نوسانات
مکانیکي حتي در سرعت ژنراتور نیز تاثیرگذار بوده و باعث تغییر مداوم
آن ميشود.
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28

27.5

27

26.5

)الف(

26

25.5

14
12
10
8
25

KI =1.6

]GPDPe [%

دهد که به خوبي با شکل موج جريان اندازهگیری شده تطابق دارد.
شکل (-5ب) نتیجه شبیهسازی مربوط به ولتاژ دو سر مقاومت قوس را
نمايش ميدهد که شبیه موج مربعي ميباشد .در شکل (-5الف) ولتاژ
واقعي اندازهگیری شده از ثانويه ترانسفورماتور کوره نمايش داده شده-
است که مطابقت بسیار مناسبي با نتايج شبیهسازی دارد.

KI =0.4

20

 -1-3بررسي تاثير پارامترهای کنترلکننده محرک
اوليه بر نوسانات مکانيکي بر مبنای روش تحليلي

 s 2

e s 2 

برای تحلیل وابستگي مقدار نوسانات مکانیکي به پارامترههای کنترلهي،
در ابتدا تابع تبديل بین خطای توان ( )Perو توان مکانیکي بصورت زير
نوشته ميشود:
()3

 K p  2 s 2  (2 K p  K I  2 ) s  2 K I

1  2 s3  (2 1   2 ) s 2  2s



Tm
Per

بطوريکه سیگنال ،Perبرابهر بها اخهتالف بهین سهیگنال مرجهع تهوان و
سیگنال توان الکتريکي خروجي مولد ميباشد .سیگنال خطای  Perبهه
دلیل نوسانات تهوان الکتريکهي خروجهي مولهد ،بها فرکهانس  ffنوسهان
مينمايد .در نتیجه ميتوان سیگنال خطای  Perرا بصورت زير نمهايش
داد:
()4



) Per (t )   An sin(2n f f t  n
n 1

به طوريکه  Anو  Փnبهترتیب دامنه و فاز  nامین مولفه سهری فوريهه و
با فرکانس  n×ffرا نشان ميدهند .با استفاده از تبديل الپالس داريم:
()5

2n f f cos(n )  sin(n ) s



s 2  (2n f f ) 2

n 1

Per ( s)  

با ترکیب دو رابطه ( )3و ( )5عبارت زير حاصل ميشود:


() 6

) Tm (t )  T0   An [ Dn  Fn cos(2n f f t  n
n 1

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.15- No.3- Fall 2018

])  Gn sin(2n f f t  n

به طوريکه  T0مقدار مانای گشتاور مکانیکي ميباشد .ضرايب  Fn ،Dnو
 Gnبرابرند با:
()7
) K I cos(n
n f

Dn 

]) 2 2 e2t / 2 (2 K P  K I 2 )[2sin(n )  n f  2 cos(n
)(2 1   2 )( 2 2 n 2 f 2  4
]) et /1 ( K P  K I 1 )(2 1   2 )[sin(n )  n f  1 cos(n
)(2 1   2 )( 12 n 2 f 2  1





Fn 
K P 1 2 2 n 4 f 4  (4 K P 1  4 K P 2  K I 2 2  4 K I 1 2 )n 2 f 2  4 K I

()9
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2

()10

) K  ( K p  2n f f
2
I

4 2 n2 12 f f 2  1

An
2n f f

M n  An2 ( Fn2  Gn2 ) 

برای کاهش نوسانات مکانیکي بايستي مقدار پارامتر  Mnکاهش
يابد .همانطور که از رابطه ( )10دريافت ميشود Mn ،با پارامترهای KP
و  KIرابطه مستقیم دارد و با افزايش آنها افزايش مييابد .در نتیجه
برای کاهش دامنه نوسانات بايستي عاملهای انتگرالي و تناسبي در
کنترلکننده محرک اولیه کاهش يابند .همچنین همانطور که از رابطه
( )10مشاهده ميشود ،پارامتر KPدر عدد بزرگي نیز ضرب گرديده
است که باعث ميشود تاثیر آن در کاهش و يا افزايش  Mnبسیار
بزرگتر از  KIباشد .در نتیجه برای کاهش مقدار Mnبه طور موثر،
بايستي پارامتر  KPتا حد امکان کوچک انتخاب شود .قابل ذکر است
که تاثیر کاهش و يا افزايش پارامتر  KIدر مقابل پارامتر KPناچیز
ميباشد.
تغییر پارامترهای کنترلکننده محرک اولیه عملکرد دينامیکي و
گذرای مولد سنکرون را نیز تحت تاثیر قرار ميدهد .در نتیجه بايستي
برای انتخاب مناسب پارامترهای مذکور عملکرد دينامیکي و حالت
گذرای مولد نیز در نظر گرفته شود .در بخش بعدی با استفاده از نتايج
شبیهسازی تاثیر پارامترهای کنترلکننده محرک اولیه بر نوسانات
مکانیکي بررسي ميشود.

 -2-3بررسي تاثير پارامترهای کنترلکننده محرک
اوليه بر مقدار نوسانات مکانيکي با استفاده از نتايج
شبيهسازی
برای بررسي تاثیر پارامترهای کنترلکننده محهرک اولیهه بهر نوسهانات
مکانیکي با استفاده از شبیهسازی زماني ،شاخص  GPDبه صورت زيهر
تعريف ميشود:
()11

()8

)n f ( 2 2 n2 f 2  4)( 12 n2 f 2  1

به طوريکه .⍵f= 2𝜋ff
با توجه به توضیحات فوق ،دامنه نوسانات مکانیکي مولفه nام از رابطهه
زير محاسبه ميشود:

X max  X min
100
X ave

GPDX 

به طوريکه پارامتر  Xميتواند بیان کننده پارامترهای ژنراتور يا محرک
اولیه نظیر توان اکتیو خروجي ژنراتور ( ،)Peگشتاور مکانیکي خروجي
محرک اولیه ( )Tmو همچنین سرعت مکانیکي محور مولد ( )⍵mباشد.
مقادير بیشینه ،کمینه و متوسط پارامتر Xدر حالت کارکرد عادی مولد
سنکرون به ترتیب با  Xmin ،Xmaxو Xaveدر نظر گرفته شده است .با
بهینه کردن مقدار اين شاخص ،میزان نوسانات پارامترهای ژنراتور و

6
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()2

1  0.5sτ 2
1  0.5sτ 2

( K P 2 2  K I 1 2 2  4 K P 1 2 )n3 f 3  (4 K I 1  4 K P  4 K I 2 )n f
)n f ( 2 2 n 2 f 2  4)( 12 n 2 f 2  1

شکل ( ،)2بلوک دياگرام کنترلکننده محرک اولیهه و همچنهین مهدل
محرک اولیه را نشان ميدهد .به منظهورخطي سهازی عملگهر تهاخیر (
 ،) eاز بسط تیلور استفاده ميشود ]:[20

Gn 

1

KI =4 , KP =0.55

0.7
KI =0.4 , KP =0.1
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7

4

5

)Pe (p.u.

KI =0.4 , KP =0.55
0.8

0.6

3

0.5

2

)Time (sec

شکل ( :)9توان اکتيو خروجي مولد به ازای مقادير مختلف  KIوKP
5

x 10

6
5.5

KI =0.4

5

KI =0.8

4.5

KI =1.6

4

KI =3.2

GPI

KI =2.4

3.5

KI =4

3
2.5

 -4بررسي عملکرد ديناميکي مولد سنکرون

0.5

0.3

0.4

2
0.1

0.2

KP
شکل ( :)10مقادير شاخص  GPIبه ازای مقادير مختلف  KIو KP

مقياس کوچک در برابر حاالت گذرای سيستم

برای تنظیم مناسب پارامترهای کنترلکننده محرک اولیه الزم است تا
تاثیر آنها بر پاسخ دينامیکي مولد سنکرون نیز ارزيابي شود .به منظور
اطمینان از عکسالعمل سهريع سیسهتم کنترلهي در کنهار بهاالزدگي و
پايینزدگي اندک ،از شاخص پاسهخ دينهامیکي ژنراتهور اسهتفاده شهده
است .به عبارت ديگر با بهینه کهردن مقهدار ايهن شهاخص دينهامیکي،
پاسخ مناسب از منظر پارامترهای زمان نشست ،5زمان صعود 6و درصهد
باالزدگي 7حاصل خواهد شد .شکل ( )9توان الکتريکي خروجهي مولهد
سنکرون ()Peرا به ازای مقادير مختلف پارامترهای  KIو  KPدر حهالتي
که مقدار مرجع توان مولد ( )Prefاز  0/5پريونیت به  1پريونیت تغییهر
مييابد ،نشان ميدهد .به دلیل استفاده از کنتهرل کننهده  ،PIخطهای
ماندگار برابر با صفر بوده و لذا پس از مدتي توان خروجهي مولهد ()Pe
برابر با مقدار مرجهع ( )Prefمهيشهود .البتهه بهه ازای مقهادير مختلهف
پارامترهای کنتهرل کننهده ،سهیگنال Peبها زمهان نشسهت و نوسهانات

0.9

( )2حساسیت پاسخ دينامیکي به پهارامتر  KPبهه مراتهب از  KIکمتهر
ميباشد.
( )3مقادير بزرگتر پارامتر KIباعث افزايش بهاالزدگي و مقهادير کهم آن
باعث افزايش زمان نشست خواهد شد.
به منظور کمّي نمودن پاسخ دينامیکي مولد سنکرون شاخص  GPIبهه
صورت زير تعريف ميشود:
()12



] GPI   [( Pref  Pe )2  Ku  u 2
t0

که در رابطه فوق پارامتر t0زمان تغییر مرجع توان مهيباشهد .همهانطور
که در شکل ( )2نشان داده شده است ،سیگنال خروجي کنترلکننهده
 PIبا نماد  uمشخص شده است و نشاندهنده تالش کنترلکننده برای
تنظیم توان در مقدار دلخواه ميباشد .بعبارت ديگر سیگنال  ،uمعهادل
با سوخت ورودی به محرک اولیه در نظر گرفته مهيشهود .پهارامتر Ku
عدد ثابتي ميباشد که برابر با  0/005در نظر گرفته شده است.
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KI =4 , KP =0.1

0.55

 -1-4معرفي شاخص پاسخ ديناميکي مولد

1.1
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محرک اولیه به حداقل خواهد رسید و مقدار میرايي اين نوسانات
افزايش خواهد يافت.
شاخص GPDبرای پارامترهای  Tm ،Peو  ⍵mبا استفاده از شبیهسازی
زماني شبکه مورد مطالعه به ازای مقادير مختلف  KIو KPدر حالتي که
فرکانس نوسانات کوره قوس الکتريکي برابر با  3هرتز باشد ،محاسبه
گرديده و در شکل ( )7نشان داده شدهاند .قابل ذکر است که شبکه
مورد مطالعه برای  0.4  K I  4و 0. 1 K P  0. 55پايدار مي-
ماند و در تیر اينصورت ناپايدار خواهد بود .بنابراين شاخص GPDبه
ازای بازههای مذکور محاسبه شده است .حساسیت شاخص GPDTmبه
پارامترهای  KIو  KPبه ازای مقادير مختلف ffنیز در شکل ( )8نشان
داده شده است.
با توجه به نتايج حاصل از شبیهسازی مشاهده ميشود که با
کاهش پارامتر KPمقدار انديس  GPDTmبه طور موثری کاهش مييابد؛
در حالیکه حساسیت شاخص مذکور نسبت به پارامتر  KIکوچک
ميباشد .در نتیجه برای بهبود نوسانات مکانیکي و افزايش میرايي آنها،
بايستي مقدار پارامتر KPبرابر با حداقل مقدار ممکن انتخاب شود ،به
طوريکه سیستم پايدار بماند .با مقايسه اشکال (-7الف) و ( )8مشاهده
ميشود که افزايش فرکانس  ffباعث کاهش دامنه نوسانات مکانیکي
شده است که اين نتیجه از رابطه ( )10نیز قابل استنتاج است .شايان
ذکر است که پارامترهای کنترلکننده محرک اولیه بر پاسخ دينامیکي
مولد سنکرون در برابر اتتشاشات و حاالت گذرای سیستم نیز تاثیر
گذار ميباشد .بنابراين در بخش بعدی اين مقاله به بررسي تاثیر
پارامترهای کنترلکننده محرک اولیه بر پاسخ دينامیکي مولد پرداخته
ميشود.

متفاوتي به سیگنال Prefمیل ميکند .با توجه به نتايج حاصل از شبیه-
سازی که در شکل ( )9نشان داده شده است نتايج زير دريافت ميشود:
( )1پارامتر  KIتهاثیر چنهداني بهر شهاخص ( GPDکهه بیهانکننهدهی
نوسانات حالت ماندگار ميباشد) نداشته و بالعکس تأثیر زيادی بر پاسخ
دينامیکي دارد.

شاخص  GPIبه ازای مقادير مختلهف  KIو  KPو بها شهبیهسهازی
زماني شبکه تحت مطالعهه در محهیط نهرمافهزار PSCAD/EMTDC
محاسبه گرديده و در شکل ( )10نشان داده شده است .با توجه به اين
شکل دريافت ميشود کهه حساسهیت  GPIبهرخالف شهاخص ،GPD
نسبت به پارامتر  KIبسیار بیشتر از پارامتر  KPميباشد .لذا الزم است
KP =0.1
)CCT (msec

230
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0.55

0.45

0.4

0.35
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0.3

0.2

0.25
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0.1
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شکل ( :)11مقادير شاخص  CCTبه ازای مقادير مختلف
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شکل ( :)12شکل موج سرعت مکانيکي مولد برای
(الف)( ،FCT=212msب)FCT=218ms

تا بهرای حهذف نوسهانات مکهانیکي پهارامتر  KPو بهرای بهبهود پاسهخ
دينامیکي پارامتر  KIدر مقادير مناسب تنظیم شوند.

 -2-4معرفي شاخص پايداری گذرای مولد
مقدار اينرسي مولد سنکرون مقیاس کوچک کم است و از طرفي زمان
رفع خطا در شبکه توزيع طوالني ميباشد .لذا پايداری گذرای مولد از
اهمیت ويژهای برخوردار است] .[24معموال مقدار پارامترهای سیستم
کنترلي ژنراتور در زمان بروز اتصال کوتاه در ريزشبکه تغییر نميکند و
مقدار آنها بر پايداری حالت گذرای مولد تاثیر گذار ميباشد؛ لذا
مناسب است تا تاثیر پارامترهای  KIو  KPبر پايداری گذرای مولد
بررسي شود .برای اين مطالعه از شاخص  CCTاستفاده شده است.
شاخص  CCTدر اين مقاله برابر با حداکثر زمان مجاز رفع خطای سه
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 -5بحث و بررسي
در اين بخش با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده در بخشهای قبل،
مقدار مناسب پارامترهای بهینهی کنترلکننده محرک اولیه جهت
کاهش تنش مکانیکي وارده به مجموعهی توربوژنراتور و بهبود
دينامیک مولد در مواجهه با حاالت گذرا تعیین ميشوند .در اين بخش
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فاز بدون مقاومت در پايانه مولد بدون آنکه ناپايداری گذرا اتفاق بیفتد،
در نظر گرفته ميشود ].[25
در هنگام بروز اتصال کوتاه در شبکه ،توان اکتیو خروجي مولد
کاهش مييابد و در نتیجه اختالف توان مکانیکي ورودی و توان
الکتريکي خروجي ( Perدر شکل  )2زياد ميشود .مقدار مثبت  Perدر
اين شرايط باعث افزايش خروجي کنترلر  uميشود و در نتیجه مقدار
سوخت بیشتری وارد محرک اولیه خواهد شد .در نتیجه گشتاور
مکانیکي ورودی مولد نیز افزايش مييابد .از آنجا که مولد قادر نیست
که اين توان را به شبکه انتقال دهد ،لذا سرعت مولد بیشتر افزايش
مييابد .بنابراين هرچه کنترلکننده محرک اولیه کندتر باشد و تغییر
گشتاور مکانیکي در حین خطا به آهستگي انجام شود ،افزايش سرعت
مولد در حین خطا کمتر خواهد بود .شکل ( )11مقدار  CCTمحاسبه
شده مولد مقیاس کوچک تحت مطالعه را به ازای مقادير مختلف
پارامترهای  KPو  KIنشان ميدهد .همانطور که از شکلهای (-11الف)
و (-11ب) مشاهده ميشود پارامترهای  KIو  KPهر دو بر شاخص
 CCTتأثیرگذار هستند .لیکن مقدار تأثیر پارامتر  KPبسیار بیشتر از
 KIميباشد .زيرا بلوک انتگرالگیر بر خالف بلوک تناسبي به صورت
آني عمل نميکند و نیاز به زمان دارد .از آنجايي که مدت زمان
استمرار خطا کوتاه است و خروجي بلوک انتگرالگیر در طول اين زمان
کوچک است ،لذا مقدار پارامتر  KIتأثیر کمتری بر شاخص CCT
خواهد داشت .بعالوه برای افزايش  CCTبايستي پارامتر  KPتا حد
امکان کوچک انتخاب شود .شکل (-12الف) سرعت مکانیکي مولد را به
ازای  KI=4و  ،KP=0/1در شرايطي که خطای سه فاز رخ داده و پس
از  212میليثانیه رفع شده است ،نشان ميدهد .از آنجايي که مقدار
زمان رفع خطا ( )FCT8در اين حالت از  CCTکوچکتر ميباشد
( )FCT=212msو مقدار  CCTدر اين حالت با توجه به شکل(-11
الف) برابر با  215میليثانیه است) ،لذا نوسانات سرعت مکانیکي مولد
میرا شده و مولد بعد ازرفع خطا ميتواند به صورت پايدار با شبکه باقي
بماند .لیکن شکل (-12ب) نشان ميدهد که اگر مقدار  FCTاز CCT
بیشتر باشد ( )FCT=218msدامنهی نوسانات افزايش يافته و میرا
نخواهد شد .لذا در اين حالت مولد ناپايدار ميشود.
از آنجايي که پارامترهای کنترلکننده محرک اولیه دارای
تأثیرهای متفاوتي بر شاخصهای معرفي شده داشتند ،لذا در قسمت
بعد به تعیین مقدار مناسب اين پارامترها با در نظر گرفتن هر سه
شاخص پرداخته ميشود.

1.02
1

26.5
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25.5

)T m (p.u.

به طور خالصه ميتوان نتايج بخشهای قبل را در سه قسمت زير
جمعبندی نمود:
( )1با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده در بخش ( )3و شکلهای
(-7الف) و ( ،)8انتخاب مقدار کوچک برای بلوک تناسبي باعث کاهش
مقدار شاخص  GPDTmميگردد؛ در حالیکه پارامتر  KIتأثیر چنداني
بر اين شاخص ندارد .در نتیجه برای کاهش مقدار شاخص GPDTm
بايستي پارامتر KPبرابر با حداقل ممکن در نظر گرفته شود .کاهش
پارامتر  KPعالوه بر اينکه مقدار شاخص  GPDTmرا کاهش ميدهد
باعث کاهش مقادير شاخصهای  GPDPeو  GPD⍵mنیز خواهد شد.
در اين مقاله با توجه به بازههای تعیین شده برای عملکرد پايدار
شبکه ی معرفي شده در حالت ماندگار ،مقدار مطلوب پارامتر  KPبرابر
با  0/1خواهد بود.
( )2با توجه به شکل ( ،)11کاهش پارامترهای KPو  KIمقدار شاخص
 CCTرا بهبود ميبخشد ،لیکن تأثیر  KIبسیار اندک ميباشد .بنابراين
مناسب است که پارامتر KPبرابر با حداقل مقدار ممکن در نظر گرفته
شود ،که برای شبکهی مورد مطالعه در اين مقاله حداقل مقدار KP
برابر با  0/1ميباشد .پارامتر  KIبر شاخص  GPDو  CCTتأثیر
ناچیزی دارد در حالیکه مقدار اين پارامتر تاثیر قابل توجهي در بهبود
شاخص  GPIدارد .بنابراين مناسب است که پارامتر KIبر اساس
شاخص  GPIتعیین شود.
( )3با توجه به آنالیز حساسیت شکل ( ،)10با تنظیم مناسب
پارامترKIميتوان به پاسخ دينامیکي مطلوب رسید و پارامتر  KPتأثیر
اندکي بر مقدار شاخص  GPIدارد .با افزايش  KIمقدار شاخص GPI
بهبود مييابد .لذا مقدار  KIبايد در حداکثر مقدار ممکن تنظیم گردد
که در شبکه مورد مطالعه برابر با  4ميباشد.
با توجه به نکات ذکر شده ،مقدار مناسب پارامترهای KIو  KPبه
ترتیب برابر با  4و  0/1خواهد بود .شکل ( )13توان اکتیو لحظهای
خروجي مولد ،گشتاور مکانیکي و سرعت محور مولد را در اين حالت
نشان ميدهد .همانطور که ديده ميشود در حالت استفاده از KI=4
و ،KP=0/1مقدار نوسانات پارامترهای مولد نسبت به حالت اولیهای که

از آنجايي که سیگنال خطای ورودی به کنترل کننده ،)Per( PI
بر اساس سیگنال توان لحظهای خروجي ( )Perمحاسبه ميشود ،لذا
نوساناتي با فرکانس پايین در سیگنال  Perوجود خواهد داشت که
منجر به نوسانات گشتاور مکانیکي ميگردد .لذا يک راه مناسب برای
جلوگیری از عکسالعمل گاورنر به اين نوسانات استفاده از يک فیلتر
پايین گذر قبل از کنترلکننده  PIميباشد .شکل ( )14بلوک دياگرام
محرک اولیه و کنترلکننده  PIرا به همراه فیلتر پايینگذر نشان
ميدهد .ثابت زماني اين فیلتر به نحوی تعیین ميشود که فرکانس
قطع آن تقريباً برابر با فرکانس نوسانات توان مصرفي کورهی قوس
الکتريکي باشد .فیلتر پايینگذر بکار رفته در اين مقاله ،دارای  K=1و
 T=0.1ميباشد .شکل ( ،)15سیگنال گشتاور مکانیکي ( )Tmدر
حالتي که فیلتر پايینگذر بکار رفته است را با حالتي که اين فیلتر
وجود ندارد مقايسه کردهاست .مطابق اين شکل دامنه نوسانات گشتاور
مکانیکي به مقدار  57درصد کاهش پیدا کرده است.

0.98
25

)الف(

26

25.5

)Pe (MW

)ب(

26

25.5

14
12
10
8
25

1

)Time(sec

) (p.u.
m

1.005

0.995
25

)ج(

شکل ( :)13شکل موج (الف)گشتاور مکانيکي(،ب) توان اکتيو لحظهای
خروجي( ،ج) سرعت مکانيکي مولد در حالت بهينه
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 -1-5تعيين مقادير مناسب پارامترهای کنترلکننده

 -2-5تغيير ساختار کنترلکننده محرک اوليه
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در ابتدا ،دستاوردهای بخشهای قبل جمعبندی شده و مقدار مطلوب
پارامترهای کنترلکننده معین ميشوند .در ادامه اين بخش برای بهبود
نوسانات مکانیکي وارده ،پیشنهاد ميشود تا از يک فیلتر پايین گذر
بهمراه کنترلکننده  PIاستفاده شود .در انتهای اين بخش نیز عملکرد
شبکه تحت مطالعه ،با تنظیم پارامترهای مناسب پیشنهادی در دو
حالت زير مورد ارزيابي و بررسي قرار ميگیرد:
( )1زماني که فرکانس  ffبا زمان متغیر است.
( )2زماني که سیگنال واقعي اندازهگیری شده کهه در شهکل (-3الهف)
نشان داده شده است بعنوان جريان کوره قهوس الکتريکهي بکهار بهرده
ميشود.

در بخش ( )3بررسي شد ،کاهش چشمگیری پیدا کرده است .همچنین
در اين حالت مقدار شاخص  CCTو  GPIنسبت به حالت اولیه بهبود
پیدا کرده است .به نحوی که  CCTاز  175به  215میلي ثانیه افزايش
يافته و  GPIاز  2/8 ×105به  2/2 ×105کاهش پیدا کرده است.
از آنجايي که روش بکار گرفته شده برای تعیین مقدار مناسب
پارامترهای کنترلکننده ،کلي و عمومي ميباشد ،لذا با تغییر ساختار
شبکه نیز ميتوان از اين روش استفاده نمود .لیکن بازه پارامترهای
کنترلکننده به منظور پايداری شبکه متفاوت خواهد بود؛ که براحتي و
با استفاده از شبیهسازی شبکه مورد نظر در نرمافزارهای شبیهسازی
زماني قابل محاسبه خواهند بود.

Tmax=1.2 p.u.
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شکل ( :)14بلوک دياگرام محرک اوليه بهمراه کنترل کننده PIمجهز
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شکل ( :)15مقايسه گشتاور مکانيکي مولد در دو وضعيت استفاده و
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مقادير پيشنهادی پارامترهای کنترلکننده به ازای مقادير مختلف ff

)الف(

برای مدل سازی مقاومت قوس با فرکانس نوسانات متغیر ،پارامتر  ffدر
رابطه ( )1در هر ثانیه تغییر داده ميشود .شکلهای(-16الف) و (-16
ب) نوسانات گشتاور مکانیکي  Tmرا به ازای پارامترهای اولیه KI=1 ،و
 ،KP=0/55و پارامترهای پیشنهادی KI=4 ،و  ،KP=0/1نشان ميدهد.
با مقايسه اين اشکال مشاهده ميشود که با تنظیم پارامترهای بهینه
مقدار نوسانات گشتاور مکانیکي به ازای مقادير مختلف  ffبه مقدار قابل
توجهي کاهش يافته است.

0.95 ff =5 Hz ff =7 Hz

1.02

21

)Tm (p.u.

1

 -1-3-5سيگنالمدلسازی شده

0.9
0.85

)Time (sec
)ب(

شکل ( :)17شکل موج گشتاور مکانيکي برای (الف) مقادير اوليه( ،ب)
مقادير پيشنهادی پارامترهای کنترلکننده در مواجهه با سيگنال
جريان اندازهگيری شده
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در اين قسمت سیگنال جريان واقعي اندازهگیری شده که شهامل نهويز
با پهنای فرکانسي وسیعي مهيباشهد ،بهه عنهوان جريهان کهوره قهوس
الکتريکي به سیستم تزريهق مهيگهردد .در ايهن سهناريو نیهز گشهتاور
مکانیکي به ازای پارامترههای اولیهه KI=1 ،و  ،KP=0/55و پارامترههای
پیشنهادی KI=4 ،و  ،KP=0/1به ترتیب در شکلهای(-17الف) و (-17
ب) نشان داده شده است .با مقايسه اين دو شکل دريافت ميشهود کهه
نوسانات مکانیکي با استفاده از پارامترهای پیشنهادی به طهور مهوثری
کاهش يافته است.

 -6نتيجهگيری
مشکل مورد بررسي در اين مقاله،يک چالش صنعتي واقعي ميباشد،
که در برخي از صنايع فوالد کشور اتفاق افتاده است .تحلیل رياضي و
مطالعات شبیهسازی انجام شده در اين مقاله نشان ميدهند ،نوسان
توان مصرفي کوره قوس الکتريکي باعث بوجود آوردن نوسان توان در
مولد سنکرون شده و در نتیجه گشتاور مکانیکي مولد را نیز نوساني
ميکند .اين نوسانات باعث وارد شدن تنش مکانیکي شديد به مولد
سنکرون و محرک اولیه آن در حالت کار کوره قوس الکتريکي ميشود.
مساله مورد نظر در اين مقاله بصورت رياضي مدل شده و برای آن
راه کار اجرايي ارايه شده است .در اين مقاله با مدلسازی يک شبکه
واقعي در نرمافزار  ،PSCAD/EMTDCکه شامل مولد سنکرون
مقیاس کوچک و بار تیرخطي کوره قوس الکتريکي است ،به بررسي
اين موضو پرداخته شد .در ادامه تاثیر پارامترهای کنترلکننده
محرک اولیه بر مولد سنکرون مقیاس کوچک در شرايط مختلف و با
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تمامي شبیهسازیهايي که تا کنون انجام گرفت ،با فهر آن بهود کهه
پارامتر  ffبرابر با مقدار ثابتي باشد و با زمان تغییهر پیهدا نکنهد .لهیکن
بهنگام فرآيند ذوب مقدار پارامتر  ffبا زمان تغییر مينمايد .لذا در ايهن
بخش عملکرد مولد در دو سناريوی زير کهه پهارامتر  ffدر آنهها متغیهر
است ،بررسي ميشود.

Pe

Tmin=0 p.u.

قوس الکتريکي با فرکانس نوسانات متغير
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استفاده از شاخصهايي بررسي شد و با استفاده از آن مقدار مناسب
 بررسيهای انجام شده در اين مقاله به.اين پارامترها تعیین گرديد
:نتايج زير منجر شد
) بايد برابر با کمترين مقهدار ممکهنKP( ) مقدار گین عامل تناسبي1(
 در حالیکهه مقهدار.انتخاب شود تا مقدار نوسانات مکانیکي کاهش يابد
.) تاثیر چنداني بر مقدار اين نوسانات نداردKI( گین عامل انتگرالگیر
) بايد برابر با بیشترين مقدار ممکنKI( ) مقدار گین عامل انتگرالگیر2(
انتخاب شود تا عملکرد دينامیکي مولد در مواجهه با حالتهای گذرا از
. بهبود يابد،جمله تغییرات مرجع گاورنر
) بايد برابر با کمترين مقهدار ممکهنKP( ) مقدار گین عامل تناسبي3(
 در مواجهه با خطای اتصال کوتهاه افهزايشCCT انتخاب شود تا مقدار
.تاثیر کمي بر مقدار اين شاخص داردKI  در صورتیکه پارامتر.يابد
با توجه به نتايج فوق مقهدار مناسهب پارامترههای کنتهرلکننهده
 تنظهیمKP=0/1 وKI=4 محرک اولیه در شبکه مورد مطالعهه برابهر بها
گرديد و همچنین عملکرد مولد در حالتهای مختلفي مورد ارزيهابي و
.بررسي قرار گرفت
در اين مقاله به منظور بهرهبرداری مولد سنکرون در مجاورت بهار
 دو روش،کوره قوس الکتريکي و بهبود نوسانات مکانیکي حاصهل از آن
:زير پیشنهاد شده است
) انتخاب مناسب پارامترهای کنترلکنندهههای مولهد بها اسهتفاده از1(
،استراتژی پیشنهادی در مقاله
.PI ) استفاده از فیلتر پايینگذر به همراه کنترلکننده2(
 امکهان پیهاده،نکته قابل توجه اين است که هر دو راهکهار پیشهنهادی
 از نقاط قهوت ايهن.سازی در کنترل کننده های ديجیتال مولد را دارند
کم هزينهه بهودن و مهوثر، قابل اجهرا بهودن، ميتوان به سادگي،روشها
.بودنآنها اشاره نمود
 پارامترهای مولد سنکرون مقياس کوچک:)1( جدول
پارامتر

مقدار

D-Axis synchronous reactance (Xd)

1/919 p.u.
0/283 p.u.
0/183 p.u.
0/988 p.u.
0/184 p.u.
0/166 p.u.
0/0051 p.u.
4/14 sec
0/612 sec
0/048 sec

D-Axis transient reactance (X′d)
D-Axis sub-transient reactance (X′′d)
Q-Axis synchronous reactance (Xq)
Q-Axis sub-transient reactance (X′′q)
Potier reactance at rated load (Xp)
Stator winding dc resistance (Ra)
OC transient field time constant (T′do)
SC transient field time constant (T′d)
D-Axis OC sub-transient time constant
(T′′do)
D-Axis SC sub-transient time constant
(T′′d)
Q-Axis OC sub-transient time constant
(T′′qo)
Q-Axis SC sub-transient time constant
(T′′q)
Rotor inertia constant

0/031 sec
0/223 sec
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0/57 sec

[16] Theubou, T., Wamkeue, R., Kamwa, I., "Dynamic model
of diesel generator set for hybrid wind-diesel small grids
applications", Int. Conf. Electrical & Computer
Engineering (CCECE), Montreal, pp.1-4, 2012.
[17] Vargas-Martínez, A., Minchala Avila, L.I., Zhang, Y., et
al., "Hybrid adaptive fault-tolerant control algorithms for
voltage and frequency regulation of an islanded
microgrid", Int. Trans. Electrical Energy Systems, Vol.
25, No. 5, pp. 827-844, 2014.

Downloaded from jiaeee.com at 8:44 +0330 on Saturday November 17th 2018

 "مدلسازی، بهروز ذاکر، گئورگ قرهپتیان،علي اصغر خدادوست آراني
و شبیهسازی ذخیره ساز چرخ طیار به عنوان مرجع ولتاژ و فرکانس در
 سال، نشريه مهندسي برق و الکترونیک ايران،"ريزشبکه منفصل
.1395  پائیز، شماره سوم،سیزدهم
[19] Mehrizi-Sani, A., Iravani, R., "Potential-function based
control of a microgrid in islanded and grid-connected
modes", IEEE Trans. Power Systems, Vol. 25, No. 4, pp.
1883-1891, 2010.
[20] Sharaf, A.M., Abdin, E.S., "A digital simulation model
for wind-diesel conversion scheme". Twenty-First
Southeastern Symposium on System Theory,Tallahassee,
pp. 160-166, 1989.
[21] Roy, S., Malik, O.P., Hope, G.S., "A k-step predictive
scheme for speed control of diesel driven power plants",
IEEE Trans. Industry Applications, Vol. 29, No. 2, pp.
389–396, 1993.
[22] IEEE Std 421.5-2005: "'IEEE Recommended Practice for
Excitation System Models for Power System Stability
Studies", 2006.
[23] Hu, J., Zhu, J., G. Dorrell, D., "Model predictive control
of inverters for both islanded and grid-connected
operations in renewable power generations", IET Renew.
Power Gener.,Vol. 8, No. 3, pp. 240-248, 2013.

[25] Syed, M.H., Zeineldin, H.H., El Moursi, M.S., "Hybrid
micro-grid operation characterisation based on stability
and adherence to grid codes", IET Gener. Transm.
Distrib, Vol. 8, No. 3, pp. 563-572, 2014.

زيرنويسها
1

Static VAR Compensator
Static Synchronous Compensator
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Active Series Reactor
4
Proportional Integral
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Settling Time
6
Rise Time
7
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Fault Clearing Time
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