ًطزِٗ علوٖپضٍّطٖ هٌْدسٖ ٍ هدٗزٗت اًزصٕ
سبل ضطن ،ضوبرٓ اٍل /ثْبر  /۵931صفحِ ۲ـ۵1

ثْجَد ججزاىسبسٕ راُاًداسٕ تَرث٘ي اًجسبعٖ تَسظ  DVRثْجَدٗبفتِ ٍ
 STATCOMدر ً٘زٍگبُ ًکب تحت ضزاٗظ خغب
محمدعلی نوروزی ،1جواد علمبیی ،*2گئورگ قرهپتیبن
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 1کبرشنبسی ارشد دانشکده مهندسی برق ،دانشگبه آزاد اسالمی واحد تهران جنوة ،تهران ،ایران
alinorozy664@yahoo.com

 2استبدیبر دانشکده مهندسی برق ،دانشگبه آزاد اسالمی واحد تهران جنوة ،تهران ،ایران
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 3استبد دانشکده مهندسی برق و کبمپیوتر ،دانشگبه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
grptian@aut.ac.ir

چک٘دُ :ثِهٌظَر جلَگ٘زٕ اس اتالف اًزصٕ تَسظ ض٘ز فطبرضکي در اٗستگبُ تقل٘ل فطبر گبس ً٘زٍگبُ حزارتٖ ًکب ،تَرث٘ي اًجسبعٖ ثِ ظزف٘ـت
 3/8هگبٍات ثزإ اٗي ً٘زٍگبُ تِْ٘ ٍ ًصت ضد .راُاًداسٕ تَرث٘ي اًجسبعٖ ثِعلت جذة  39هگبٍار تَاى راکتَ٘ هَجت افت ٍلتبص ضدٗدٕ در
ضجکٔ هصزف داخلٖ ً٘زٍگبُ هٖضَد .در اٗي هقبلِ ،ضوي آس٘تضٌبسٖ تأث٘ز خغب ثز عولکزد تَرث٘يّبٕ اًجسبعٖ ثِ ثْجَد عولکزد آىّب ٌّگبم
ٍقَع خغب در ضجکِ تَسظ ثبسٗبثٌدُ دٌٗبه٘ک ٍلتبص( )DVRثْجَدٗبفتِ ٍججزاىسبس سٌکزٍى استبت٘ک( (STATCOMپزداختِ خَاّد ضد .جْت
ثْجَد عولکزد  DVRاًَاع تَپَلَصّٕب ٍ استزاتضّٕبٕ کٌتزلٖ ججزاىسبس  DVRهَرد ثزرسٖ ٍ تَپَلَصٕ ثْجَدٗبفتِ ارائِ ضدُ است .در اداهِ
ثزإ عولکزد ثٌْ٘ٔ ججزاىسبسّبً ،قبط هوکي حضَر آىّب در ضجکٔ هصزف داخلٖ ً٘زٍگبُ ًکب در سٌبرَّٗبٕ گًَـبگَى تحـت ضـزاٗظ ٍقـَع
ضدٗدتزٗي اغتطبشّ ،وشهبًٖ راُاًداسٕ ٍ ٍقَع خغب هَرد آسهبٗص قزار گزفتً .تبٗج ضجِ٘سبسٕ در ًزمافشار ً PSCAD/EMTDCطبى هٖدّد
در صَرت استفبدُ اس  DVRثب تَپَلَصٕ ثْجَدٗبفتِ ٍ استزاتضٕ تشرٗق حداقل تَاى اکتَ٘ ،ضدٗدتزٗي کوجَد ٍلتبصّـب در سـٌبرَّٗبٕ هتتلـ
ججزاىسبسٕ ضدُ ٍ هٖتَاى کل اًزصٕ ضجکِ هصزف داخلٖ اٗي ً٘زٍگبُ را ثِ جبٕ استفبدُ اس تَاى تَل٘دٕ ً٘زٍگبُ اس عزٗـق تـَرث٘ي اًجسـبعٖ
تأه٘ي کزد.

ٍاصُّبٕ کل٘دٕ:
* ًَٗسٌدٓ هسئَل

تَرث٘ي اًجسبعٖ ،راُاًداسٕ ،ضزاٗظ خغب ،تَپَلَصٕ ثبسٗبثٌدُ دٌٗبه٘ک ٍلتبص ،ججزاىسبس.

بهبود جبرانسازی راهاندازی توربین انبساطی توسط  DVRبهبودیافته و...
نوسانا

 .1مقدمه
فاصلۀ بسیار زیاد نیروگاهها و شهرها از مراکز استخراج گاز ،منجر به
کاهش شدید فشار گاز در طول مسیر میشود لذا جهت جبران این افت
فشار و جلوگیری از افزایش قطر لول های انتقهال گهاز ،فشهار گهاز در
ایستگاه مبدأ افزایش داده میشود .ب علت نیاز مصرفکنندگان در مبادی
ورودی شهرها ،صنایع و نیروگاهها ب فشار پایینتر ،الزم است فشار گاز
تا حد مورد نیاز کاهش یابد .راه حل سهنتی کهاهش فشهار ،اسهت اده از
شیرهای مکانیکی فشارشکن است ک در این روش انرژی ذخیرهشده در
گاز تلف میشود اما با بهرهبرداری از توربینهای انبساطی ،ضمن کاهش
فشار گاز می توان این تغییر فشار را ب انرژی الکتریکی تبدیل کرد [.]۱
این مسئل زمانی اهمیت و جایگاه ویژۀ خود را نشان میدهد ک بدانیم
هماکنون در ایران میزان مصرف روزانۀ گاز طبیعی ب طهور متوسه در
حدود  733میلیون مترمکعب است و با است اده از این منابع تولیهدا
پراکنده میتوان انرژی الکتریکی قابلتوجهی را از این تغییر فشار گهاز
ب دست آورد .این سیستم هیچگون آلودگی زیسهتمحیطهی نداشهت و
ب عنوان یکی از منابع انرژی پاک محسوب میشود [ .]۲کاهش فشار گاز
توس توربین های انبساطی و شیرهای فشارشکن منجر ب کاهش دمای
گاز میشود ک است اده از توربین انبساطی منجر ب کاهش بیشتر دما شده
و از این کاهش دما میتوان برای خنککاری تجهیزا

نیروگاه است اده

نمود [ ۸و  .]۹اگرچ هزینۀ اولی  ،تعمیرا و نگهداری این سیستم بیشتر
از شیرهای فشارشکن است ،هزینۀ تولید یک کیلووا

ساعت انرژی از

طریق توربینهای انبساطی بسیار کمتر از نیروگاههای حرارتی میباشد.
با مقایسۀ ارقام مربوط ب میزان مصرف داخلی نیروگاهها میتوان ب
میزان باالی مصرف داخلی نیروگاههای حرارتی ب ویژه نیروگاههای بخار
نسبت ب سایر نیروگاهها پی برد .روشهای متنوع زیادی برای کهاهش
مصرف داخلی نیروگاه در حین طراحی نیروگاه و بعد از بهرهبرداری از
آنها توس متخصصین ارائ شده است [7ه .]۶تأثیر ناچیز روشههای
ارائ ه شههده از یههک طههرف و از طههرف دیگههر یهههور مبههاح ی ماننههد
خصوصیسازی نیروگاهها در ایران و تالش در جهت افزایش راندمان و
کاهش میزان سهم شبکۀ داخلی نیروگاه از توان تولیدی ،اهمیت است اده
از توربینهای انبساطی را چند برابر میکند [.]3
در فشار

در مقابل مزایای ذکرشدۀ توربین انبساطی ،ب علت نوسانا
و دبی جرمی گاز ورودی ب توربین انبساطی ناشی از تغییهرا

دمهای

محیطی و مصرف گاز ،توان تولیدی آلوده ب فلیکر 1ولتاژ است .بهرای
رفع این مشکل در [ ،]۱۱توربین انبساطی نیروگاه حرارتی تبریز مورد
مطالع قرا گرفت است و با قراردادن یک سیستم ذخیرۀ توان مانند باتری،
1. Flicker

3

توان تولیدی توس ژنراتور سنکرون ب وسیلۀ شارژ و دشارژ

باتری جبران و باعث می شود توان تولیدی در هر لحظ با توان بار برابر
باشد .با بررسی شکل مهوج جریهان بهار مشهخ

شهد که اعوجهاج

هارمونیکی آن در حهد مطلهوبی قهرار گرفته و اسهت ادۀ عملهی از آن
امکانپذیر است .در انتها با بررسی پارامترهای اقتصادی مشخ
است اده از این توربین با توج ب هزینۀ اولیۀ تجهیزا

شد ک

شامل تهوربین،

ژنراتور ،باتری و گرماساز برای مصرف داخلی نیروگاه سود قابلتوجهی
خواهد داشت .عالوه بر موارد فوق ،تحقیقا

دیگهری بهرای افهزایش

راندمان بازیابی انرژی ب وسیلۀ این توربین انجام شده است [۱۱ه .]۱۱در
[ ۱۵و  ]۱۶ب منظور غلب بر فلیکر و افت ولتاژ خطای آزمایشی ،است اده
از جبران ساز سنکرون استاتیک و ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است.
مشکل دیگر ،وقوع افت ولتاژ در پایانۀ ژنراتور متصل ب توربین ب دلیل
افت شدید دبهی گهاز ورودی و وقهوع خطها در شهبک اسهت .در تمهامی
مطالعا انجامشده راهحلی برای جریان راهاندازی زیهاد ،پایهداری گهذرا و
کاهش ناگهانی دبی جرمی گاز ورودی ب توربین ارائ نشده است.
ژنراتور متصل ب توربین انبساطی در نیروگاه نکا از نوع القایی بوده
و توس ترانس ورماتور ب باس ۲۱کیلوولت نیروگاه متصل میشود .در
لحظۀ راهاندازی توربین انبساطی ،ژنراتور القایی به دلیهل تقاضهای ۶7
مگاوار توان راکتیو ب مد چند سیکل از شبک منجر ب افت ولتاژ شدید
در شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه تا رسیدن ب حالت ماندگار عملکهرد
ژنراتور میشود .عالوهبراین مشکالتی نظیر افت دبی جرمی گاز ورودی
ب توربین و وقوع خطا در شبک منجر ب کمبود ولتاژ در ترمینال ژنراتور
و شبک میشوند .افت ولتاژ ایجادشده در شبکۀ مصرف داخلی منجر ب
فعال شدن سیستم ح ایت نیروگاه و خروج تجهیزا
داخلی مانند پمپها ،فنها و سایر تجهیزا
میشود .ب علت مشکال

شبکۀ مصهرف

حساس به سهطو ولتهاژ

پیشآمده در لحظۀ راهانهدازی ایهن تهوربین

انبساطی با وجود هزینۀ اولی بسیار زیاد و مزایای فراوان ذکرشده ،امکان
بهرهبرداری از آنها در شرای عادی وجود ندارد [ .]۱3برای برطهرف
شدن مشکل راهاندازی ،است اده از یک جبرانساز موازی مانند جبرانساز
سنکرون استاتیک 2پیشنهاد و عملکرد آن در یک شبک نمون آزمایش
شد [ .]۱۸همچنین برای جبران افت ولتاژ ناشی از راهاندازی و کاهش
ناگهانی دبی جرمی گاز ورودی توربین انبساطی بازیابندۀ دینامیک ولتاژ
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ب عنوان یک جبران ساز سری با استراتژی کنترلی تزریق حهداقل تهوان
بهبودیافت پیشنهاد ،و عملکرد آن در شبکۀ نیروگاه نکا بها جبهرانسهاز
سنکرون استاتیک در یک نقطۀ خاص مورد بررسی قرار گرفت [.]۱۹
درنهایت ،ارزیابی اقتصادی و فنی حضور توربین انبساطی و جبرانساز
)2. Static Synchronous Compensator (STATCOM
)3. Dynamic Voltage Restorer (DVR

4

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

در شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا ارائ شد .نتایج شبی سازیها قابلیت

الف .توپولوژیهای بدون منبع ذخیرۀ انرژی

ممتاز دینامیکی بازیابندۀ د ینامیک ولتاژ را در جبران کمبود ولتاژ و فلیکر

 .۱توپولوژی مبدل موازی متصلشده ب سمت منبع :۱همانطور ک در

کهرد .ارزیهابی اقتصهادی

شکل ( )۱نشان داده شده است انرژی تزریقی در این حالت ب جای یک

است اده از بازیابندۀ دینامیک ولتاژ با

یک مبدل پسیو 2موازی از سمت منبع تأمین

نسبت ب جبران ساز سنکرون استاتیک اثبا
انجامشده نیز نشان داد در صور

منبع ذخیره ،توس

استراتژی کنترلی تزریق حداقل توان اکتیو ،زمان بازگشت سهرمای به

میشود .مبدل موازی مانند یک ولتاژ لینک  DCکنترلنشده ،7خازن

نصف کاهش مییابد.

لینک DC ۱را شارژ میکند.
مؤثر بهر عملکهرد ایهن

وقوع خطا در شبک نیز یکی از مشکال

توربین انبساطی است .در این مقال ب بررسی تأثیر نامطلوب خطا بهر

Grid

Load

روی عملکرد توربین انبساطی پرداخت میشود .ابتدا ب آسیبشناسهی
توپولوژیههای موجهود بازیابنهدۀ دینامیهک ولتهاژ و ارائهۀ توپولهوژی

Series
Converter

بهبودیافت پرداخت  ،سپس استراتژیهای کنترلی مختلف شبی سهازی و
مورد مقایس قرار میگیرند .در ادام برای بررسی عملکرد جبرانسازها،
نقاط مختلف و ممکن حضور آنها در شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه ،در
سناریوهای مختلف تحت شرای خطا مورد آزمایش قرار گرفت است.
ساختار مطالب ارائ شده در ادامۀ مقال عبار

است از:

در بخش دوم ،انواع توپولوژیهای و استراتژیهای کنترلی بازیابنده
دینامیک ولتاژ ارائ و توپولوژی بهبودیافت تشریو شده است .در بخش
سوم ،شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا معرفی شده است .بخش چهارم
ب شبی سازی و تحلیل نتهایج مهیپهردازد و درنهایهت ،جمهعبنهدی و
نتیج گیری در بخش پنجم ارائ شده است.

راهکار ادوا
برابر نوسانا

ولتاژ است اده از عناصر جبرانساز سری ب ویژه بازیابندۀ

دینامیک ولتاژ است .مهمترین مزیت این جبرانساز این است ک دارای
توان نامی کمتر از بار نامی میباشد درصورتیک سایر ادوا

برای بار

نامی طراحی میشوند [ .]۲۱این ویژگی از مهمترین علل اقتصادی بودن
بازیابنده دینامیک ولتاژ است .ب سبب قابلیتهای دینامیکی ممتاز ،ایهن
جبرانساز یک وسیلۀ مناسب برای ح ایت بارهای حساس در مقابهل
ولتاژ ،فلیکر و سایر پارامترهای کی یهت تهوان اسهت .وجهود

استراتژی ههای متنهوع کنترلهی جههت کنتهرل تهوان اکتیهو و راکتیهو و
توپولوژیهای مت او

ولتاژ لینک  DCبرابر با مقدار پیک فاز ب فاز ولتاژ منبع است،
بنابراین هنگام کمبود ولتاژ متناسب با کمبود ولتاژ رخداده ،ولتاژ لینک
 DCمطابق رابطۀ ( )۱کاهش مییابد.
VDC  V Supply  a

()۱

ک  V DCو  V Supplyولتاژ لینک  DCو ولتاژ منبع تغذی برحسب
مبدل موازی و سری از رواب ( )۵-۲ب دست میآید.

 Custom Powerبرای ح ایت از بارهای حسهاس در

برخالف سایر ادوا

شکل ( DVR :)1با توپولوژی مبدل موازی متصلشده به سمت منبع

پریونیت در این رابط اند .حداک ر جریان و توانهای تحویلی توس

 .2جبرانساز بازیابندۀ دینامیک ولتاژ

نوسانا

Paralel
Converter

جبرانساز از دیگر مزایای

()۲

i shunt = 1a   a  , i series = 1

()7

V shunt = 1, V series = 1a 

()۱

S shunt = V shunt i shunt = 1a   a 

()۵

S series = V series i series = 1  a

با توج ب رواب محاسب شده مشخ

است ک نرخ توان مبدل سری

و موازی یکسان نیست و توان تحویلی توس مبدل سری نسبت مستقیم با
کمبود ولتاژ دارد ،درصورتیک در مبدل موازی ماکزیمم بارگذاری جریان
و ولتاژ همزمان ات اق نمیافتد ،زیرا جریان کشیده شده هنگام افت ولتاژ
شدید افزایش ناگهانی زیادی دارد اما ولتاژ ورودی کاهش مییابد.
برای م ال اگر ولتاژ منبع ب  ۱/7پریونیت در بار نامی کاهش یابد،
جریان مبدل سری  ۱پریونیت خواهد ماند اما دامنۀ جریان مبدل موازی

این جبرانگر است [.]۱۹

 ۲/77پریونیت میرسد .لذا توانایی جبران افت ولتاژهای شدید ب علت

 .1.2انواع توپولوژیهای بازیابندۀ دینامیک ولتاژ

کاهش ولتاژ لینک  DCب مقدار ولتاژ خ کاهش مییابد و این یک

در اینجا ب بررسی انواع توپولوژیهای رایج بازیابندۀ دینامیک ولتاژ
[ ،]۲۱مزایا و معایب هر کدام از آنها و ارائۀ راهکار برای بهین سازی و
است اده در مطالعۀ موردی انجامشده میپردازیم.

1. Supply-Side-Connected Shunt Converter
2. Passive Converter
3. Uncontrollable DC-Link Voltage
4. DC-Link Capacitor

بهبود جبرانسازی راهاندازی توربین انبساطی توسط  DVRبهبودیافته و...

5

شکل ( )7در خازن لینک  DCذخیره و مبدل موازی از آن حذف شده

محدودیت ولتاژ برای جبرانسازی است.
۱

 .۲توپولوژی مبدل موازی متصلشده ب سمت بار  :مبدل موازی و
خازن لینک  DCدر این حالت مطابق شکل ( )۲ب سهمت بهار منتقهل
میشوند .انرژی مورد نیاز  DVRدر این حالت توس مبدل موازی از

است .انرژی ذخیره شده در منبع انرژی این آرایش ساده با مربع ولتهاژ
7

نامی لینک  DCمتناسب بوده و از رابطۀ زیر محاسب میشود.
()۹

 0.5C DCV 2DC , rated

storage

E

سمت بار تأمین میشود.
Load
Load

Grid

Grid

Paralel
Converter

Series
Converter

Series
Converter

شکل ( DVR :)3با توپولوژی ولتاژ لینک  DCمتغیر

شکل ( DVR :)2با توپولوژی مبدل موازی متصلشده به سمت بار

ولتاژ لینک  DCب علت تغذی از سمت بار جبرانشده ثابت میماند
در نتیج :
VDC  V load  a + V DVR

()۵

همچنین حداک ر ولتاژ و جریانهای مبدل موازی و سری از رواب
زیر ب دست میآیند.
()۶

i shunt  1a  a , i series = 1 a

()3

V shunt  1, V series = 1  a

()۸

S shunt = S series = (1a) a

طبق رواب محاسب شده برای این توپولوژی جریهان مبهدل سهری
ب علت تأمین جریان بار و مبدل موازی افزایش یافت و در نتیج  ،توان
مبدل سری با توان مبدل موازی در حالت قبل یکسان میشود.
از معایب این آرایش میتوان جریان زیاد تزریقی توس مبدل سری
اشاره کرد ،برای م ال اگر ولتاژ سمت منبع ب  ۱/7پریونیت کاهش یابد،
جریان مبدل سری در بار نامی ب  7/77پریونیت افزایش و جریان مبدل
موازی همان  ۲/77پریونیت ثابت میماند .عالوهبراین ،ب علت جریهان
غیرخطی کشیده شده توس مبدل موازی از سمت بار ،ولتاژ سمت بار
آلوده ب اغتشاشا

ولتاژی میشود.

از مزایای این آرایش میتوان ب ولتاژ ثابت لینک  DCب علت تغذی
از سمت ولتاژ اصالحشدۀ بار اشاره کرد.

ب .توپولوژیهای شامل منبع ذخیرۀ انرژی
با وجود هزینۀ باالی منبع ذخیرۀ انرژی ،در این حالت عملکرد DVR

در جبرانسازی بهبودیافت و همچنین از فشار بر روی شبک در زمان
جبرانسازی کاست میشود.
۲

 .۱توپولوژی ولتاژ لینک  DCمتغیر  :در این توپولوژی انرژی مطابق
1. Load-Side-Connected Shunt Converter
2. Variable DC-Link Voltage

در زمان وقوع کمبود ولتاژ ،ولتاژ لینک  DCب صور

نمایی کاهش

مییابد و در پی آن قابلیت  DVRبرای جبرانسازی کاهش مهییابهد.
بنابراین  DVRبا این توپولوژی جههت عهدم بهروز مشهکل در حهین
جبرانسازی باید پایینتر از سطو ولتاژ معینی ب کار گرفت شود .انرژی
ذخیرهشده در منبع جبرانساز از رابطۀ زیر ب دست میآید:
()۱۱

E  0.5C DC (V 2DC ,begin  V 2
) DC ,end

ک  UDC,beginولتاژ اولیۀ لینک  DCو  UDC,endحداقل ولتاژ لینک DC

میباشد .همچنین توان نامی مبدل سری از رابطۀ زیر محاسب میشود:
S series  1  a S load

()۱۱

ک  S seriesو  S loadدر رابط ( )۱۱بر حسب پریونیت میباشند.
ولتاژ لینک  DCدر این آرایش ساده میتواند توس مبدل سری یا
یک مبدل کمکی سایز کوچک در شرای

عادی شارژ شود .در این

توپولوژی هنگام وقوع افت ولتاژ شدید مقدار قابلتوجهی از انرژی
ذخیرهشده ب علت عملکرد سریع مبدل جهت تزریق ولتاژ زیاد ب شبک ،
غیرقابل است اده میشوند و از منبع ذخیره است ادۀ بهین نمیشود.
۱

 .۲توپولوژی ولتاژ لینک  DCثابت  :در این ترکیب یک منبع ذخیرۀ
مجزا مانند باتری ،ابر خازن و ذخیرهساز مغناطیسی ابررسانا ۵ب اضافۀ
یک مبدل توان باال ،مطابق شکل ( )۱اضاف شده است .انرژی از طریق
مبدل اضاف شده ب خازن لینک  DCمنتقل شده و سهپس به سیسهتم
تزریق میشود ،لذا ولتاژ لینک  DCدر طول وقوع کمبود ولتاژ ثابت باقی
میماند .توان مبدل اضاف شده از رابطۀ زیر محاسب میشود:
()۱۲

S power converter  S series  1a

در مقایس با توپولوژی ولتاژ لینک  DCمتغیر ،عملکرد DVR

بهبودیافت اما ب علت اضاف شدن منبع ذخیرۀ مجزا و مبدل هزین افزایش
3. Rated DC-Link Voltage
4.Constant DC-Link Voltage
)5.Super Magnetic Energy Storage (SMES

6
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در جدول ( )۱ب طور خالص ب مقایسۀ توپولوژیهای DVR

یافت است.
Load

براساس پارامترهای گوناگون و امتیازدهی پرداخت شده است .شایان ذکر

Grid

است امتیاز خیلی خوب با ( ،)++خوب ( ،)+ضعیف ( )-و خیلی
ضعیف با ( )--نمایش داده شده است.

Series
Converter

Energy
Storage

Paralel
Converter

شکل ( DVR :)4با توپولوژی ولتاژ لینک  DCثابت
جدول ( :)1مقایسۀ توپولوژیهای DVR
بدون ذخیرۀ انرژی
مبدل موازی متصل به منبع

با ذخیرۀ انرژی

مبدل موازی متصل به بار

ولتاژ  DCلینک متغیر

ولتاژ لینک  DCثابت

افت ولتاژ طوالنیمد

++

++

--

-

اافت ولتاژ عمیق

--

+

-

++

افت ولتاژ غیرمتقارن

--

+

++

++

کنترل ولتاژ لینک DC

--

+

-

++

+

++

تأثیر روی شبک

--

-

+

+

سایز مبدل/موازی

--

-

+

--

سایز مبدل سری

+

--

+

+

پیچیدگی سیستم

+

+

++

-

هزینۀ تخمینی

+

+

-

--

پیچیدگی کنترلی

++

+

-

-

مجموع ()+
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8

8

11

مجموع ()-

11

4

6

7

مجموع (کل)
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4

2
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سایز منبع ذخیرۀ انرژی

 .2.2توپولوژی بهبودیافتۀ بازیابندۀ دینامیک ولتاژ
با جمعبنهدی امتیهازا

مشهخ

شهد که توپولهوژی مبهدل مهوازی

متصل شده ب بارِ دارای بیشترین امتیاز و پایینترین هزین و پیچیهدگی
نسبی ،ب عنوان بهترین توپولوژی انتخاب شد .اگرچ این ترکیب دارای
بدترین اثرا

کی یت توانی بر روی شبک و مبدل سری توان باالست.

توپولوژی چهارم با توج ب توانایی جبرانسازی افت ولتاژههای
شدید ب عنوان دومین توپولوژی انتخاب شد .اما این توپولهوژی دارای
معایبی همچون پیچیدگی سیستم کنترل و هزینۀ باال ب دلیل وجود مبدل
توان باال و منبع ذخیرۀ انرژی است.
سومین رتب مربوط ب توپولوژی ولتاژ لینک  DCمتغیر بهوده که

عملکردی ضعیف در جبرانسازی کمبود ولتاژهای عمیهق و طهوالنی

۱

دارد؛اما در مقابل معایب مذکور دارای مزایایی همچون تکنولوژی ساده
و مبدل توان پایین است.
ضعیفترین توپولوژی ،توپولوژی مبدل موازی متصلشده ب سمت
منبع است؛ ولتاژ لینک  DCکنترلنشده ،توانایی ضعیف در جبرانسازی
کمبود ولتاژ نامتقارن و تمایل  DVRب کشیدن جریان نامتقارن از شبک
در این موارد ،از معایب عمدۀ این توپولوژی است.
در توپولوژی مبدل موازی متصلشده ب سمت بار انرژی مورد نیاز
برای جبران سازی از شبک (سمت بهار) توسه مبهدل مهوازی فهراهم
میشود .جریانهای غیرخطی کشیدهشده توس ایهن مبهدل در زمهان
جبرانسازی ،باعث ایجاد اغتشاش در سمت بهار جبهرانسهازی شهده
1. Deep and Long Duration

بهبود جبرانسازی راهاندازی توربین انبساطی توسط  DVRبهبودیافته و...
میشود .ب عالوه این توپولوژی با وجود تأکید و ارائۀ پیشنهادهای جانبی
توس مقاال

دیگر [ ۲۲و  ،]۲7برای است اده در این شهبک به دلیهل

مذکور و سایر مشکال اساسی ذکر شده در جدول ( )۱مناسب نیست.
لذا از توپولوژی ولتاژ لینک  DCثابت (توپولوژی چهارم) است اده شده و
برای معایب آن راهکارهای زیر ارائ میشود:
 .۱برای برطرف کردن مشکل توانایی ضعیف جبرانسازی کمبهود
ولتاژهای طهوالنی از اسهتراتژی کنترلهی تزریهق حهداقل تهوان ۱اکتیهو
بهبودیافت در [ ]۱۹میتوان است اده کرد.
 .۲با است اده از منبع ولتاژ  DCو خازن ب جای مبدل تهوان بهاال و

 .2.3استراتژی کنترلی همفاز

4

در استراتژی هم از ،ولتاژ تزریقیِ  DVRهم از با ولتاژ بعد از اختالل
بوده و دامنۀ ولتاژ تزریقی در این استراتژی نسبت ب استراتژی ح هظ
ولتاژ در مقدار قبل از اختالل ب طور قابلمالحظ ای کاهش مییابد .در
این استراتژی حلقۀ ق لکنندۀ فاز در زمان جبرانسازی ،سنکرون با ولتاژ
شبک پس از وقوع کمبود ولتاژ اسهت .تغییهر فهاز ولتهاژ بهار پهس از
جبران سازی در این استراتژی منجر ب ایجاد اغتشاش و خروج بارهای
حساس ب زاویۀ ولتاژ مانند درایوها میشود.
5

منبع ذخیره مطابق شکل ( ،)۶میتوان مشکل مبدل توان باال که بهرای

 .3.3استراتژی کنترلی تزریق حداقل توان اکتیو

منبع ذخیر /انرژی در [۲۱ه ]۲۵است اده شده ،این مسئل را حل نمود.

در استراتژی تزریق حداقل انرژی سعی میشود با توج ب شد

 .7با حذف مبدل قدر

است اده شده و جایگزینی بانهک خهازنی

ب جای است اده از سایر منابع ذخیره ،مشکل هزینۀ تخمینی باال برای این
ترکیب برطرف میشود.
آن پرداخت شد ،مشکل پیچیدگی کنترلی این توپولوژی برطرف خواهد
شد.

افت

ولتاژ و محدودیتی ک بر روی انرژی ذخیرهشده در  DVRوجود دارد،
توان اکتیو تحویلی توس  DVRحداقل و حتی در صور
شود .ب این ترتیهب بهرای مهد

 .۱با است اده از سیستم کنترلی سادۀ بهبودیافت ک در [ ]۱۹ب تشریو

7

امکان ص ر

زمهان بیشهتری مهیتهوان از انهرژی

ذخیرهشده در منبع ذخیرۀ انرژی ۶است اده کرد.
در این استراتژی زاویۀ خروجی  PLLدر مقدار قبل از اختالل ق ل
شده و با تعیین مقادیر صحیو ولتاژهای مرجع  V drefو  V qrefمقدار
توان اکتیو تحویلی توس  DVRدر مد

زمان اختالل حداقل میشود.

 .3استراتژیهای کنترلی بازیابندۀ دینامیک ولتاژ

تمامی روشهای کنترلی جهت سنکرونیزاسیون ولتاژهای تزریقی DVR

ب منظور جلوگیری از خروج تجهیزا حساس ب سطو ولتاژ الزم است

و ولتاژهای شبک از  SPLLمطابق شکل ( )۵است اده میکنند .در این

دامنۀ ولتاژ ب مقدار اولی بازیابی شود .بر این اساس میتوان با کنتهرل

دامن و فاز ولتاژ تزریقی بازیابندۀ دینامیک ولتاژ  Vinj توان حقیقی و
راکتیو تزریقی توس  DVRرا کنترل و استراتژیهای کنترلی متنوعی را
پیادهسازی کرد .انواع استراتژیهای کنترلی ازنظهر دامنه و فهاز ولتهاژ
تزریقی ،توان اکتیو و راکتیو تزریقی عبار اند از:

 .1.3استراتژی کنترلی حفظ ولتاژ در مقدار قبل از اختالل

2

ساختار ولتاژهای شبک طبق رواب

 Vqerrorو  Vderrorمعادل ولتاژهایی هستند ک باید توس

فاز و دامن ولتاژ در مقدار قبل از اختالل کمترین اغتشاش در سمت بار
را ب همراه دارد.

)( 1 30

تزریق شوند ،این ولتاژها با است اده از زاوی
 منتقل میشوند .درنهایت با تقسیمبهر

DVR

ب مختصا

که نسهبت تبهدیل

3n

ترانس ورماتور تزریق  DVRمیباشد ،ب بلوک مدوالسیون پهنای پالس
7

بردار فضایی جهت تولید پالسهای کلیدزنی اینورتر اعمال میشوند.
1 
 V sa 
2 
V sb 
3
  V sc 
2 


قبل از وقوع کمبود ولتاژ مطابق شکل ( )۶بازیهابی مهیشهود .در ایهن
ولتاژ را ب مقدار قبل از خطا بازیابی میکند .این استراتژی ب علت ح ظ

( )۱۱-۱7از مختصا

 و سپس  dqتبدیل شده و با ولتاژهای مرجع مقایس میشوند.

در استراتژی ح ظ ولتاژ در مقدار قبل از اختالل ولتاژ بار ب مقدار و فاز
استراتژی ،حلقۀ ق لکنندۀ فاز 7با ق ل شدن در فاز قبل از خطا مقدار فاز

 abcب

()۱7
()۱۱


1


V s 
2 1
2


3 0
3
V s 

2


sin   V s 


cos  V s 

V sd   cos

 
V sq    sin 

نحوۀ محاسب ولتاژهای  V drefو  V qrefو استراتژی کنترلی تزریق
حداقل توان اکتیو در ] [۱۹تشریو شده است.

1. Minimum Power Injection Control Strategy
2. Pre-sag
)3. Phase Locked-Loop (PLL

4. In-phase
)5. Minimum Injection Active Power (MIAP
6. DC-Link Stored Energy
)7. Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM

8
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 .4شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا
نیروگاه شهید سلیمی (نکا) ،از چهار واحد بخاری ب قدر
 ۱۱۱مگاوا

هر واحد

با پمپ تغذیۀ توربینی و خنککن مستقیم از آب دریا

(بدون برج خنککن) تشکیل شده است .درصد مصرفی داخلی واحدها
در حالت است اده از پمپ تغذیۀ توربینی چیزی برابر  7/۱درصد است
ک این مقدار در حالت است اده از پمپ تغذیۀ الکتریکی افزایش خواهد
یافت .همۀ ترانس ورماتورهای مصرف داخلی مجهز ب تپ چنجر از نوع
غیرقابل قطع زیر بار بوده و این مسئل  ،تغییر تپ ترانس ورماتورهای
مصرف داخلی ب منظور بهین ساختن مصرف در هنگام بهرهبرداری را
غیرممکن میسازد.
شبکۀ مصرف داخلی شکل ( )3با پارامترهای ذکرشده در جدول
( ،)۲از دو سطو ولتاژ پایین ( ۱۱۱ولت) و ولتاژ متوس ( ۶/7کیلوولت)
تشکیل شده است .همۀ موتورها با رنج قدر

باال ،متصل ب باسبارها با

سطو ولتاژ متوس بوده ک این روش تأثیر قابلتوجهی در امر راهاندازی
شکل ( :)5بلوک دیاگرام کنترلی  DVRبا استفاده از  SVPWMو SPLL

و کاهش تل ا

خواهد داشت.

در طراحی نیروگاه شهید سلیمی برای هر چهار واحد بخار ،از دو
باس مشترک برای تغذیۀ واحد است اده شهده که در زمهان راهانهدازی
نیروگاه ،این دو باسبار از ترانس ورماتور شبک ( )SSTاست اده خواهند
کرد .زمانی ک تولید واحد ب بار  ۵۱مگاوا
شبکۀ مصرف داخلی ب صور

برسد ،ارتباط قطع شده و

مستقل از ترانس ورماتور واحد ()UAT

تغذی خواهد شد .همچنین برای باال بردن قابلیت اطمینان و پایین آوردن
سطو اتصال کوتاه ،طراحی ب صور

کامالً متقهارن (به صهور

نهیم

باسها) صور گرفت است .ترانس ورماتورها قابلیت این را دارند ک در
صور

بروز خطا ،کل بار دو نیم باس را تحمل کنند [۱ه.]۶

شکل ( :)6دیاگرامبرداری استراتژیهای کنترلی حفظ ولتاژ در مقدار قبل از
اختالل ،همفاز و تزریق حداقل توان اکتیوDVR ،

جدول ( :)2پارامترهای نامی نیروگاه نکا و شبکۀ مصرف داخلی آن
Parameters
P = 4850 kW, PF = 0.9
P = 1600 kW, PF = 0.89
P = 9000 kW, PF = 0.88
P = 1275 kW, PF = 0.9
P = 460 kW, PF = 0.87
P = 4850 kW, PF = 0.86
P = 1600 kW, PF = 0.89
P = 9000 kW, PF = 0.88
P = 1275 kW, PF = 0.9
P = 200 kW, PF = 0.85
S = 517.647 MVA, number of poles = 2, P = 440
MW, V = 21 kV, f = 50Hz,
= 229.6 % unsaturated,
= 30.8 % unsaturated,
= 21.7 % saturated
S = 520 MVA, 21/420 kV
S = 60 MVA, 420/6.3 kV
S = 40/20/20 MVA, 21/6.3 kV
S = 1250 kVA, 6.3/0.400 kV
MW, 0.9 Mvar
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Name
)Forced draught fan (F.D.FAN
Condense boost main pump
Boiler feed pump
)Circulating water pump (C.W.PUMP
Startup condensate pump
)Forced draught fan (F.D.FAN
Condense boost main pump
Boiler feed pump
)Circulating water pump (C.W.PUMP
Compressor

Equipment

Equivalent left pump

Equivalent right pump

)Steam power plant generator (unit1

Generator

T1
T2
T3
T4, T5, T6, T7

Transformer

L1, L2

Lightning, cable losses and other load
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Bus 2
420 kV

Bus 1
21 kV

T1
21/420 kV

Zs

Zs

Grid

Neka Power
Plant

ZL1

Fault 2
Bus 3
21 kV

9.8 MW

Source side
)voltage (VSRMS

PRV

Control Valve

IG

Fault 1

Turbo Expander
CB2

Poitnt A

T2

Dynamic Voltage
Restorer

420/6.3 kV
Load side
)voltage (VLRMS

)Station Service (Startup
)Transformer (SST

T3

Unit Auxiliary Transformer
)(UAT

21/6.3 kV
CB5

G
~3

CB1

~

Poitnt B
CB4

CB3

Unit Auxiliary
Service System

6.3/0.400 kV

CB23

6.3/0.400 kV

Right equivalent
pumps and fans

T6
CB22

IM2

T7

6.3/0.400 kV

CB19

CB18

CB17

CB16

CB15

CB14

T5
CB21

CB13

CB11

CB10

CB9

CB8

Bus 6
0.400 kV

6.3/0.400 kV

CB12

CB6

T4
CB20

CB7

Bus 5
6.3 kV
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Bus 4
6.3 kV

IM1

Left equivalent
pumps and fans

CB24

Bus 7
0.400 kV

CB25

2 MW, 0.9 Mvar

2 MW, 0.9 Mvar

شکل ( :)7دیاگرام تکخطی شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا ،توربین انبساطی و DVR

طوالنی ،زمان راهاندازی توربین انبساطی همزمان با وقوع خطا در شبکۀ

 .5شبیهسازی و تحلیل نتایج

مصرف داخلی نیروگاه ( ۲۱کیلوولت) یا خطا در شهبکۀ انتقهال (۱۲۱

ب منظور بررسی و تأیید عملکرد بازیابندۀ دینامیک ولتاژ با توپولهوژی

کیلوولت) فرض و شبی سازیها در  ۲۱سناریوی مجزا مانند جدول ()7

بهبودیافتۀ توربین انبساطی و شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا مطهابق

انجام گرفت.

شکل ( )3در نرمافزار  PSCAD/EMTDCمدلسازی گردید.
ژنراتور توربین انبساطی گشتاور ورودی مطابق شکل ( )۸از توربین

در سناریوهای پایۀ ( )۱-۱راهاندازی همزمان بها وقهوع خطاههای
متقارن و نامتقارن در سطوح ولتاژ  ۲۱و  ۱۲۱کیلوولت ،ب عنوان یهک

انبساطی دریافت نموده در لحظ  t = ۱/۵ثانی راهاندازی و توان راکتیو

حالت محتمل در نیروگاه فهرض شهد .سهناریوهای  ۸-۵و  ۱۲-۹به

 ۶7مگاوار از باس  7مطابق شکل ( )۹دریافت میکند .این امر باعهث

بررسی سناریوهای پای با جبرانساز بازیابندۀ دینامیک ولتاژ در نقاط A

پدیدآمدن افت ولتاژ شدید در شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه با دامنۀ ۱/7

و  Bب ترتیب میپردازند .همچنین در سناریوهای  ۱۶-۱7و  ۲۱-۱3ب

پریونیت میشود همانطوری ک شکل ( )۱۱نشان میدهد .برای بررسی

جبرانسازی سناریوهای پای با جبرانساز سنکرون استاتیک در باسهای

سنجش توانایی توپولهوژی بهبودیافته در کمبهود ولتاژههای شهدید و

 ۲و  7پرداخت میشود.
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
جدول ( :)3سناریوهای شبیهسازی
Location of
compensation

Fault level
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance

--------Point A
Point A
Point A
Point A
Point B
Point B
Point B
Point B
Bus 3
Bus 3
Bus 3
Bus 3
Bus 2
Bus 2
Bus 2
Bus 2

Compensator

DVR

STATCOM

Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

شکل ( :)11ولتاژ شبکه و بار با جبرانساز  ،DVRراهاندازی توربین
انبساطی در لحظۀ  1/5ثانیه

شکل ( :)11مقایسه دامنه ولتاژ تزریقی  DVRدر استراتژیهای کنترلی
تزریق حداقل توان اکتیو ،حفظ ولتاژ در مقدار قبل از اختالل و همفاز

همانطور ک در شکل ( )۱۱مشاهده میشود دامنۀ ولتاژ تزریقی در
شکل ( :)8گشتاور تحویلی توربین انبساطی به ژنراتور القایی

روش تزریق حداقل توان بزرگ ترین مقدار و در روش هم از کمترین
مقدار را دارد.
ب علت تناسب مقدار توان راکتیو تزریقی با دامنۀ ولتاژ در استراتژی
تزریق حداقل توان اکتیو بازیابندۀ دینامیک ولتاژ بیشترین مقهدار تهوان
راکتیو تزریقی را در بین سایر استراتژیها کنترلی بدون افزایش انهدازۀ
منبع ذخیره  DVRرا دارد.
مطابق تعریف استانداردهای  ،IEEEکمبود ولتاژ ۱ب کاهش ولتاژ

شکل ( :)9توان راکتیو کشیده شده توسط توربین انبساطی

مؤثر ۲ب کمتر از  ۱/۹پریونیت (از  %۱۱تا  %۹۱ولتاژ نامی) برای کمتر از
یک دقیق کمبود ولتاژ آنی یا لحظ ای و ب افزایش ولتاژ ب مقدار بیش از
 ۱/۱پریونیههت بیشههبود ولتههاژ 7گ ت ه م هیشههود [ .]۲۶در سههناریوهای

 .1.5نتایج بازیابندۀ دینامیک ولتاژ
پس از حضور بازیابنده دینامیک ولتاژ با پارامترهای مندرج در جدول
( ،)۱جبرانسازی توان راکتیو در شبک نیروگاه صور

گرفت و ولتاژ

کاهش یافت سمت شبک ( )VSRMSدر سمت بار ( )VLRMSب
مقدار اولی  ۱پریونیت مطابق شکل ( )۱۱باز میگردد.

جبرانسازی  DVRدر نقطۀ  Aهمۀ کمبود ولتاژهای پیشآمده در ولتاژ
سمت شبک ) (VSRMSمطابق شکل ( )۱۲ک ب ترتیهب ،%۲۸ ،%۵۵
 %77و  %۱۹ولتاژ نامی با تداوم  ۱ثانی برای سناریوهای  ۱تا  ۱میباشند،
برای ولتاژ سمت بار ) (VLRMSبدون وقوع هیچگون کمبود ولتاژی
جبرانسازی شدهاند.

جدول ( :)4پارامترهای DVR
Rf = 1Ω, Cf = 130µF
C = 270µF
S = 15.5MVA, f = 50Hz, Ll = 0.01p.u.
Vb = 21kV, f = 50Hz, Rs = 0.05Ω, L = 0.01H

Filter
DC-link capacitance
Injection Transformer
Dependent Source

1. Voltage Sag
)2. Root Mean Square (RMS
3. Voltage Swell

بهبود جبرانسازی راهاندازی توربین انبساطی توسط  DVRبهبودیافته و...
جدید  DVRنیز ب صور
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کامل برطرف میشوند .همانطور ک شکل

( )۱7نشان میدهد در لحظۀ وقوع خطا و راهاندازی ( ۱/۵ثانی ) کمبود و
در لحظۀ برطرفشدن خطا (۱/۵ثانی ) بیشبود ولتاژی رخ نمیدهد.

الف

الف

ب

ب

ج

ج

د
شکل ( :)12شکل موج ولتاژ سمت شبکه ( )VSRMSو بار ( )VLRMSبا
جبرانساز  DVRدر نقطۀ  ،Aراهاندازی همزمان توربین انبساطی با وقوع
خطا در لحظۀ  1/5ثانیه و  1ثانیه تداوم خطا
الف .سناریو  ،5وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  421کیلوولت)
ب .سناریو  ،6وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  421کیلوولت)
ج .سناریو  ،7وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  21کیلوولت)
د .سناریو  ،8وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  21کیلوولت)

با جابجایی  DVRاز نقطۀ  Aب نقطۀ  Bو اعمال تغییرا

الزم در

توپولوژی آن ،کمبود ولتاژهای رخداده در سناریوهای  ۱-۱در این مکان

د
شکل ( :)13شکل موج ولتاژ سمت شبکه ( )VSRMSو بار ( )VLRMSبا
جبرانساز  DVRدر نقطه  ،Bراهاندازی همزمان توربین انبساطی با وقوع
خطا در لحظه  1/5ثانیه و  1ثانیه تداوم خطا
الف .سناریو  ،9وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  421کیلوولت)
ب .سناریو  ،11وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  421کیلوولت)
ج .سناریو  ،11وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  21کیلوولت)
د .سناریو  ،12وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  21کیلوولت)
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
برخالف استراتژی بهبودیافت حداقل تهوان در [ ]۲3که ولتهاژ بهار در

طول بازه زمانی وقوع خطا و جبرانسازی آن توس  DVRدر حالتهای
 ۱و  ۲ب ترتیب ب  %7و  %۵ولتاژ نامی میرسد و ولتاژ جبرانسهازی شهده
آلوده ب اغتشاشا

هارمونیکی میباشد ،با استراتژی کنترلهی و توپولهوژی

بهبودیافت هیچگون کمبود و بیشبود ولتاژ در شبک رخ نمیدهد.

 .2.5نتایج جبرانساز سنکرون استاتیک

ج

با توج ب توانایی  STATCOMدر جبرانسازی پاییندست و باالدسهت
خود [ ،]۲۸سناریوها و مکانهای مت اوتی جهت تعیین بهترین مکان بهرای
جبرانسازی در نظهر گرفته شهده اسهت STATCOM .به عنهوان یهک
جبرانساز موازی در سناریوهای  ۱۶-۱7به بهاس  ۲۱( 7کیلوولهت) و در
سناریوهای  ۲۱-۱3ب باس  ۱۲۱( ۲کیلوولت) متصل شده اسهت .شهرای
وقوع خطا در این  ۸سناریو ،مشهاب سهناریوهای جبهرانسهازی بها DVR

میباشد .پارامترهای  STATCOMشبی سازی شهده در جهدول ( )۵ذکهر
شده است.

د
شکل ( :)14شکل موج ولتاژ بار ( )VLRMSبا جبرانساز STATCOM

جدول ( :)5پارامترهای STATCOM
C = 270 µF
Gp = 50, Gi = 50, V = 300 V
V = 21 kV
k = 1, TLead = 0.007 s, T Lag = 0.0001 s
Ti = 0.1, ki = 1.14

در باس  ،3راهاندازی همزمان توربین انبساطی با وقوع خطا در لحظۀ 1/5
Storage
PLL
Bus voltage
Lead Lag
PI controller

ثانیه و  1ثانیه تداوم خطا
الف .سناریو  ،13وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  421کیلوولت)
ب .سناریو  ،14وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  421کیلوولت)
ج .سناریو  ،15وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  21کیلوولت)
د .سناریو  ،16وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  21کیلوولت)

در شکل ( )۱۱در حالت الف ،شدیدترین کمبود ولتاژ در حضور
 STATCOMب علت همزمانی راهاندازی و وقوع خطای متعادل س فاز
ب زمین ب وقوع میپیوندد .در لحظۀ  ۱/۵ثانی کمبود ولتاژ با دامنۀ %7۲
الف

و تداوم  7۲/۵میلیثانی و در لحظۀ  ۱/۵ثانی بیشبود ولتاژی با دامنۀ
 %۱۶/۱و تداوم  ۱۸/۶میلیثانی ات اق میافتد .در حالت ب ،با توج ب
تغییر خطای متعادل ب خطای نامتعادل تکفاز ب زمین مقدار کمبود ولتاژ
ب  %۱۵و  3/7میلیثانی تداوم میرسد ،بیشبود ولتاژی هم در این حالت
رخ نمیدهد.
با تغییر مکان خطا از  ۱۲۱کیلوولت ب  ۲۱کیلوولت ،دامن و تداوم
کمبود ولتاژ نسبت ب سناریوی  ۱7کاهش و ب  %۱۸و  ۲7/7میلیثانی

ب

تداوم برای سناریوی  ۱۵و  %۱۵و  ۱۸/۶میلیثانی تداوم برای سناریوی
 ۱۶میرسد.

بهبود جبرانسازی راهاندازی توربین انبساطی توسط  DVRبهبودیافته و...
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برای ارزیابی عملکرد  STATCOMدر سهایر مکهانههای دیگهر در
شبک  ،مکان جبرانساز از  ۱۲۱کیلوولت ب  ۲۱کیلوولت تغییر داده شد .در
شکل ( )۱۵مشاهده میشود در سناریوهای  ۲۱-۱3تغییرا قابهلتهوجهی
در مقادیر دامن و تداوم کمبود و بیشبود ولتاژ بار حساس رخ میدههد .در
سناریوی  ۱3مقادیر دامن و تداوم کمبود ولتاژ از  %7۲و  7۲/۵میلیثانی ب
 %۲۲و  ۱۱/۸میلیثانی کاهش مییابد و بیشبود ولتاژ ههم در ایهن سهناریو
الف

برخالف سناریوی  ۱7وجود ندارد.
در حالت خطای نامتعادل  ۱۲۱کیلوولت (سهناریوی  )۱۸نیهز کمبهود
ولتاژ ب دامنۀ  %۱۱و تداوم  ۱۱/۸میلیثانی تغییریافته و بیشهبود ولتهاژ نیهز
وجههود نههدارد .در سههناریوهای  ۱۹و  ۲۱هههم کمبههود ولتههاژی بههرخالف
سناریوهای  ۱۵و  ۱۶رخ نمیدهد ،لذا میتوان نتیج گرفتSTATCOM

در باس شمارۀ  ،۲عملکرد بهتری در جبرانسازی کمبهود و بیشهبود ولتهاژ
دارد.
ب

مقایسۀ نتایج جدول ( )۶نشان میدهد  DVRبا توپولوژی بهبودیافت
و استراتژی کنترلی حهداقل تهوان اکتیهو ،پاسهخی بسهیار سهریعتهر از
 STATCOMهنگام کمبود و بیشبود ولتاژ در شبک میدهد .همچنین
با مقایسۀ شکلهای ( )۱۲و ( )۱7می توان نتیج گرفت ک در نقطۀ A

گذراهای پاسخ  DVRدر لحظا

 ۱/۵و  ۱/۵ثانی نسبت به نقطهۀ B

بسیار کمتر بوده و از نظر اقتصادی نیز نقطۀ  Aبه دلیهل سهطو ولتهاژ
پایین تر نسبت ب نقطۀ  Bبا توج ب کاهش هزینه ( DVRخصوصهاً
ج

ترانس تزریق) مناسبتر است.
اندازهگیریها نشان میدهد توان یاهری تزریقشده توس

DVR

ب دلیل جبرانسازی پاییندست در مقایس با  STATCOMک پایین و
باالدست خود را جبران میکند ،کمتر و نصف میباشد.
با توج ب قابلیت دینامیکی ممتاز  ،DVRگذراهای ولتهاژ بهار در
زمان وقوع کمبهود و برطهرف شهدن خطها در شهبک بسهیار کمتهر از
جبرانسازی با  STATCOMمیباشد.
د
شکل ( :)15شکل موج ولتاژ بار ( )VLRMSبا جبرانساز STATCOM

در باس  ،2راهاندازی همزمان توربین انبساطی با وقوع خطا در لحظۀ 1/5
ثانیه و  1ثانیه تداوم خطا
الف .سناریو  ،17وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  421کیلوولت)
ب .سناریو  ،18وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  421کیلوولت)
ج .سناریو  ،19وقوع خطای متقارن (سهفاز به زمین در  21کیلوولت)
د .سناریو  ،21وقوع خطای نامتقارن (تکفاز به زمین در  21کیلوولت)

در آخر ،میتوان نتیج گرفت ک بهترین مکان برای STATCOM

باس شمارۀ  ۲و برای  DVRنقطۀ  ،Aو بهترین جبرانساز برای برطرف
کردن این مشکل  DVRمیباشد.
حضور جبران سازها در شبکۀ مصرف داخلی نیروگهاه عهالوه بهر
جبران سازی راهاندازی توربین انبساطی در شرای خطا و بهرهمندی از
توان تولیدی آن ،ب دلیل جبران سازی محلی توان راکتیو و افزایش سطو
ولتاژ منجر ب بهبود شرای راهاندازی موتورهای القایی ،کاهش تل ا
و در نتیج مصرف داخلی ،افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه و ح ظ
ولتاژ شین های شبکۀ مصرف داخلی در محدودۀ مجاز میشود.

04

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
جدول ( :)6مقایسۀ نتایج عملکرد  DVRو STATCOM
Duration
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.6ms
0.0
0.0
0.0
0.0
 0.0
0.0
0.0

Swell
)Amplitude (%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Duration
1s
1s
1s
1s
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.5ms
7.3ms
23.3ms
18.6ms
46.5ms
14.8ms
0.0
0.0

Sag
)Amplitude (%
55
28
33
19
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
15
18
15
22
14
0.0
0.0

420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance
420KV/balance
420KV/unbalance
21KV/balance
21KV/unbalance

--------Point A
Point A
Point A
Point A
Point B
Point B
Point B
Point B
Bus 3
Bus 3
Bus 3
Bus 3
Bus 2
Bus 2
Bus 2
Bus 2

Base case

DVR

STATCOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

خطا در شبک ) مورد ارزیابی قرار گرفت.

 .6نتیجهگیری
ب منظور بهره برداری از  ۹/۸مگاوا

تهوان تولیهدی تهوربین انبسهاطی

نیروگاه نکا و جبران سازی راهاندازی آن تحت شرای خطا برای شبکۀ
مصرف داخلی نیروگاه از بازیابندۀ دینامیک ولتاژ به صهور
جبرانساز سنکرون استاتیک ب صور

سهری و

موازی با شبکۀ مصرف داخلهی

است اده شد .در ادام ب بررسی معایب توپولوژیهای موجود بازیابندۀ
دینامیک ولتاژ ،ارائ توپولوژی بهبودیافت و بررسی انواع استراتژیهای
کنترلی پرداخت شد.
برای تعیین مکان بهینۀ حضور جبرانسازها و بهبود جبهرانسهازی
شرای راهاندازی ،در  ۲۱سناریو متمایز عملکرد بازیابندۀ دینامیک ولتاژ
با توپولوژی بهبودیافت و جبران ساز سنکرون استاتیک در بدترین حالت
وقوع اغتشاشا

Fault level

Location of compensation

Compensator

Case

شبی سازیهای انجامشده بر روی شبکۀ مصرف داخلی نیروگاه نکا
نشان میدهد استراتژی کنترلی تزریق حداقل توان اکتیهو و توپولهوژی
بهبودیافت بازیابنده دینامیک ولتاژ در شدیدترین کمبود ولتاژها و تمامی
سناریوها قادر ب جبران کمبود ولتاژ بوده و بهترین مکان حضور بازیابندۀ
دینامیک ولتاژ از نظر اقتصادی (ب دلیل کاهش هزینۀ ترانس تزریهق) و
میزان گذراهای ولتاژ جبران شده ،نقطۀ  Aو برای جبرانساز سنکرون
استاتیک باس  7میباشد .بازیابندۀ دینامیک ولتاژ قابلیت جبرانسازی و
پاسخ دهی مناسب تری ب اغتشاشا

نسبت به جبهرانسهاز سهنکرون

استاتیک دارد ب گون ای ک عملکرد جبرانساز سنکرون استاتیک در اک ر
سناریوها منجر ب کمبود ولتاژ گردید.

در شبک (همزمانی لحظۀ راهاندازی توربین با وقهوع
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