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در اين مقاله امكان عملي شدن اتصال توربين گازي در   —چكيده 

يك سيستم توزيع در حالت جزيرهاي مورد بررسي قرار ميگيرد. به 

منظور كنترل گاورنر توربين گازي از كنترلكنندههاي مختلفي استفاده 

شده است. در اين تحقيق يك كنترلكننده گاورنر با قابليت حفظ پايداري 

در هر دو حالت متصل به شبكه و جزيرهاي معرفي ميشود. سيستم مورد 

0Fمطالعه يك ريزشبكه

 متصل به شبكه سراسري است كه با استفاده از نرم �

 شبيه سازي شده و پايداري فركانس و ولتاژ اين DIGSILENTافزار 

 ريز شبكه مورد بررسي قرار گرفته است. 

كنده، سيستم توزيع، شبكه جزيرهاي، –واژههاي كليدي   توليد پرا
 كنترل گاورنر

 . مقدمه1
افزايش تقاضا و محدوديت ظرفيت خطوط انتقال نيرو يكي از معضالت 

يكي از راههاي پيشنهاد شده در اين زمينه جدي در آينده صنعت برق است. 
1Fاستفاده از منابع توليد پراكنده

- مي اين راهكار ميباشد. به نظر ميرسد كه�

. از تنوع نسبتا خوبي دارندمنابع توليد پراكنده   غلبه كند.ل مشك اينتواند بر
 انرژي خورشيدي، انرژي زمين گرمايي، بيوماس،  اين منابع مي توان بهجمله

اشاره نمود. در عين حال به دليل مشكالت منابع انرژي انرژي بادي و... 
تجديدپذير در كنترل پارامترهاي شبكه استفاده از تكنولوژيهاي كالسيك 

 توربينهاي گازي سوخت فسيلي در سبد مولدهاي پراكنده ضروري است.
باشند كه به دليل سرعت پاسخ باال، قابليت از تكنولوژيهاي پر كاربرد مي

انعطاف و كنترلپذيري مناسب و امكان بهرهبرداري به صورت طرحهاي 

                                                           
1 Micro Grid 
2 Distributed Generation (DG) 

توليد همزمان برق و حرارت، استفاده از آنها در سالهاي اخير رو به 
  افزايش است.

 توليدات پراكنده بايد ،IEEE1547 فعلي از جمله استانداردهايمطالبق 
 در هنگام بروز ناپايداري در سطح ولتاژ پايين و متوسط خودكاربه صورت 

در واقع د. به اين حالت، حالت جزيرهاي گفته ميشود. ناز شبكه قطع شو
حالت جزيرهاي به شرايطي گفته ميشود كه در آن يك سيستم توزيع با 
توجه به اختالل به وجود آمده از شبكه سراسري برق ايزوله شده و با 

اگر توليدات . ]1[استفاده از توليدات پراكنده انرژي خود را تامين ميكند 
-پراكنده تحت كنترل واحد نباشد معموال نياز به حالت ضد جزيرهاي مي

باشد. سيستمهاي ضد جزيرهاي معموال در انتهاي شبكه براي ايمني و 
 ].2[ شود جلوگيري از هرگونه خارج شدن از سنكرونيزيم استفاده مي

 و غيره DGCG و TSG و DTI سازمانهاي توسطمطالعات مختلفي 
 توليدات پراكنده به صورت  بهره برداري ازبراي امكان اجرايي شدن فني

جزيرهاي انجام شده است. با توجه به افزايش تقاضا و نگراني در مورد 
مصرف سوخت فسيلي در نيروگاههاي فعلي، نگاه ويژه به توليدات پراكنده و 

 فني به وضوح نياز هايباشد. گزارش هوشمندسازي شبكه امري ضروري مي
 هادارد. گزارش به بازبيني و اصالح بخشهاي ايمني و كيفيت را بيان مي

نشان ميدهد كه ولتاژ و فركانس بايد در محدوده مجازي قرار داشته باشند 
 ]3[ كه در غير اين صورت ميتواند منجر به ناپايداري ولتاژ يا فركانس شود

 با افزايش عمليات اجرايي منابع توليد پراكنده ميتوان در صورت ].4[و 
لزوم و به منظور كاهش قطعيها، ناحيهاي از شبكه را به صورت جزيره اي 
به كار گرفت. در حال حاضر عملكرد جزيرهاي اين شبكه هاي توزيع در 

غالب ريز شبكهها از نظر اقتصادي و فني توجيه پذير شده است. به هر حال 
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پايداري فركانس و ولتاژ اين جزيرهها يا ريز شبكهها از بزرگترين چالشها 
 در اين زمينه است. 

به طور معمول گاورنر توربينهاي گازي بايستي در هنگام عملكرد 
2Fموازي با شبكه در مد كنترلي افتي

 قرار داشته باشد و در هنگام عملكرد �
3Fايزوله، در مد كنترلي فركانس ثابت

. تغيير وضعيت مد گاورنر نيازمند وجود �
يك سيستم سوئيچينگ در سيستم كنترلي و همچنين يك سيستم جانبي براي 
تشخيص حالت جزيرهاي خواهد بود كه پياده سازي آن با مشكالت فني و 

اقتصادي مواجه است. به همين دليل در اين مقاله تالش شده تا با تغيير 
سيستم كنترل توربين، امكان عملكرد صحيح آن در هر دو حالت متصل به 
شبكه و جزيرهاي بدون نياز به تشخيص شرايط جزيرهاي و تغيير در مد 

 گاورنر فراهم گردد. 
 شبكه توزيع يك گاورنر توربين گازي در در ادامه عملكرد كنترلكننده

 در بخش دوم، ساختار .مورد بررسي قرار خواهد گرفت جزيرهاي حالتدر 
كنترل كننده گاورنر توربين گازي معرفي ميشود. دربخش سوم، مدل سيستم 

نمونه مورد بررسي، معرفي شده و در نهايت با استفاده از نرم افزار 
DIGSILENT مدل كنترل كننده گاورنر را با مدل پيشنهادي بر روي 

ريزشبكه پيادهسازي و نتايج شبيهسازي را با يكديگر مقايسه خواهيم كرد. 
نتايج حاصل از شبيهسازي صحت عملكرد مدل كنترلكننده پيشنهادي 

 (پايداري فركانس و ولتاژ در حالت جزيرهاي) را نشان ميدهد.

 . ساختار كنترلكننده گاورنر توربين گازي2
كنترل منابع توليد پراكنده يكي از چالشهاي اساسي در به كارگيري 

 گسترده وو مطالعات ر در شبكه ميباشد. از اينDGعملي و گسترده از 
 پيش نياز هرگونه صورت گرفته است. سرمايه گذاري زيادي در اين زمينه

مطالعه پايداري و ديناميك به منظور طراحي، توسعه و بهره برداري از 
ظرفيتهاي شبكه قدرت در اختيار داشتن مدل مناسبي از اجزاي شبكه از 

جمله گاورنر است. گاورنر توربين گازي با تنظيم ميزان سوخت ورودي، 
كنترل سرعت را در اختيار دارد و با كنترل مناسب سرعت ميتواند فركانس 

را كنترل كند. رفتار توربين گازي در زمان افت فركانس در مقايسه با توربين 
بخار و آبي متفاوت است. زيرا توان توليدي توربين گازي به سرعت دوراني 

آن وابسته بوده و با تغيرات فركانس، توان توليدي آن نيز تغيير مييابد كه 
. با توجه به اينكه در ريز شبكهها و ]13[ميتواند منجر به ناپايداري شود 

شبكههاي هوشمند از انرژيهاي تجديدپذير استفاده ميشود و به دليل 
تغييرات آب و هوايي، كنترلي بر روي توان توليدي برخي از اين منابع 

                                                           
3Droop 
4 Isochronous 

تجديدپذير وجود ندارد، كنترل فركانس ريز شبكه بر عهده توربين گازي 
. بنابراين حساسيت عملكرد توربين گازي به تغييرات ]15 و 14[خواهد بود 

فركانس ميتواند كنترل فركانس را در ريز شبكهها با مشكل مواجه كند 
]15[  . 

 در اين مقاله سه روش كنترلي مورد بررسي قرار گرفته است كه در 
ادامه به معرفي آنها ميپردازيم. در اين مطالعه فرض شده است كه ساير 

منابع توليد پراكنده از منابع تجديدپذير بوده و در كنترل فركانس مشاركت 
ندارند. با اين فرض در زمان عمل كردن شبكه توزيع به صورت جزيرهاي 

كنترل فركانس و ولتاژ شبكه برعهده ژنراتور گازي است. اين سه روش 
  :]8 و 7[كنترلي عبارتند از 
• Fixed Speed Droop (FSD)  
• Isochronous 
• Isochronous with Feedback 

 به شبكه متصل هستند. droopمعموال ژنراتورهاي سنكرون با كنترل 
زماني كه سيستم توزيع از شبكه جدا شده و به صورت جريرهاي عمل كند، 

. ]9[  به منظور حفظ فركانس شبكه مناسب مي باشدIsochronousكنترل 
 نوع پيشنهادي Isochronous with Feedbackكنترل هيبريد يا كنترل 

ديگري از كنترل گاورنر ميباشد كه در يك شرايطي مابين دو كنترلكننده 
 و Isochronousمذكور عمل ميكند. كنترلكننده هيبريد داراي كنترلكننده 

يك حلقه بسته ميباشد. اين حلقه بسته، سرعت مرجع را همانند كنترلكننده 
droop ،تغيير ميدهد. به اين ترتيب بدون نياز به روش كنترل گاورنر 

 توربين امكان عملكرد در هر دو حالت متصل به شبكه و ايزوله را دارد.
بنابراين كنترلكننده هيبريد زماني كه سيستم توزيع به شبكه متصل است، 

 عمل خواهد كرد. همچنين زماني كه حالت droopهمانند كنترلكننده 
 Isochronousجزيرهاي رخ ميدهد عملكرد اين كنترلكننده مشابه كنترل 

ميشود. اين امر سبب ميشود كه در عمل بتوان با يك مد كنترلي، توربين 
. در ]10[گازي را در هر دو حالت متصل به شبكه و جزيرهاي كنترل كرد 

 بلوك دياگرام اين سه كنترل كننده نشان داده شده است 3 لي 1شكلهاي 
]11[.  
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 FSD- كنترلكننده گاورنر توربين گازي به روش 1شكل 

 
 Isochronous- كنترلكننده گاورنر توربين گازي به روش 2شكل  

 
 Isochronous- كنترلكننده گاورنر توربين گازي به روش 3شكل  

with feedback 
 مشاهده ميشود كنترلكننده گاورنر پيشنهادي 3همانطور كه در شكل 

 و يك حلقه بسته تشكيل شده است. بلوك Isochronousاز يك بلوك 
Isochronous كه يك كنترلكننده PI است و حلقه بسته با بهره KFB 

-) را تغيير ميدهد. بنابراين كنترلdroopسرعت مرجع (مشابه كنترلكننده 

كننده پيشنهادي به صورت همزمان وظيفه هر دو كنترلكننده كالسيك مذكور 
را برعهده دارد. 

 

شبيه سازي . 3
در يك سيستم قدرت بارها به ولتاژ و يا به فركانس وابستهاند. به هر 
حال مشخص كردن اينكه بارها دقيقا به چه ميزان به ولتاژ وابسته اند يا به 

فركانس كار دشواري است. اما براي ساده سازي ميتوان با تفكيك توانهاي 
 :]6[ مدل كرد 2 و 1اكتيو و راكتيو بارها را به صورت معادالت 

)1        (P = P0(1+0.5∆f +0.5∆V) 
)2        (Q = Q0(1+0.5∆f+0.5∆V) 

 بار اكتيو به ترتيب در ولتاژ - فركانس جديد و در ولتاژ - P0 و Pكه 
 بار راكتيو به ترتيب در ولتاژ - Q0 و Qفركانس پايه ميباشد. پارامترهاي 

 و f∆فركانس جديد و در ولتاژ - فركانس پايه ميباشد. همچنين پارامترهاي 
∆V به ترتيب انحراف ولتاژ و انحراف فركانس بر حسب پريونيت است. در 

 در حالت جزيرهاي ثابت باقي Q0 و P0اين مطالعه فرض ميشود كه مقادير 
 ميماند. 

 ريز شبكه مورد مطالعه .1. 3
سيستم مورد بررسي بخشي از شبكه توزيع فشار متوسط است كه 

 براي تطبيق شرايط با شرايط . ارائه شده است]5[اطالعات آن در مرجع 
 كيلوولت معصوميه قم 20/63مشابه موجود در كشور، اين شبكه به پست 

متصل شده است كه در حال حاضر يك مولد همزمان برق و حرارت مشابه 
 كيلوولت باال دست 63 و شبكه ]12[ به آن متصل ميباشد 4ساختار شكل 

 نشان داده 4نيز مدلسازي شده است. ساختار اين فيدر توزيع كه در شكل 
 نتوربي كيلو وات و دو واحد 85 عدد توربين بادي 3شده است، شامل 

 اندازه بارها به 1 مصرف كننده ميباشد كه در جدول 10 مگاوات و 5 گازي
تفكيك بار اكتيو و راكتيو بيان شده است. همچنين بار ساير فيدرها به 

صورت مجتمع بر روي باسبار پست معصوميه مدلسازي شده است. ژنراتور 
 به KV 20 به KV 6/6سنكرون توربين گازي با استفاده از ترانسفورماتور 

شبكه توزيع متصل است. همچنين ژنراتور آسنكرون توربين بادي با استفاده 
 به شبكه توزيع متصل است. شبكه KV 20 به KV 4/0از ترانسفورماتور 

 به شبكه سراسري KV 63 به KV 20توزيع نيز با استفاده از ترانسفورماتور 
4Fوصل ميشود. كليد قدرت

 اين قابليت را دارد تا سيستم توزيع را در مواقع �
حداقل و سطح اتصال كوتاه اضطراري از شبكه سراسري منفصل كند. 

حداكثر از مطالعات شبكه انتقال محدوده برق منطقهاي تهران استخراج شده 
 است.

 
 

                                                           
5 Circuit Breaker (CB) 
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  كيلوولت باالدست)63- سيستم توزيع مورد مطالعه (فيدر مورد نظر، پست معصوميه و شبكه 4شكل 

 
 - اندازه بارها به تفكيك بار اكتيو و راكتيو1جدول 

Reactive  
Power(MVAR) 

Active Power 
(MW) 

loads 

342/1 676/6 LOAD01 

2003/0 4523/0 LOAD02 

3155/0 7124/0 LOAD03 

0501/0 1131/0 LOAD04 

0501/0 1131/0 LOAD05 

0501/0 1131/0 LOAD06 

2 18/8 TOTAL 

 . نتايج شبيهسازي2. 3
 مدلسازي و عملكرد DigSilentشبكه توزيع معرفي شده در نرم افزار

گاورنر پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفته است. مدل كنترلكننده ولتاژ 
  از استاندارد IEES1Tژنراتور نيز از نوع استاتيكي و مطالبق مدل 

IEEE421 انتخاب شده است. فرض شده كه به دليل بروز يك اغتشاش در 
فيدر مورد مطالعه در  و كرده بريكر عمل t=10secشبكه باالدست در زمان 

 كيلوولت از 20 يعني ريزشبكه در سطح ولتاژ .وضيعت جزيرهاي قرار گيرد

شبكه سراسري منقطع ميشود. در اين شرايط وظيفه اصلي توليد نيرو در 
) فركانس 8-5در شكلهاي ( سيستم ايزوله بر عهده ژنراتور سنكرون است.

و ولتاژ باس متصل به توربين گازي با استفاده از سه روش كنترل گاورنر 
 نشان داده شده است.

 
- فركانس باس متصل به توربين گازي در روش كنترل گاورنر 5شكل 

FSD و Isochronous 
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- ولتاژ باس متصل به توربين گازي در روش كنترل گاورنر 6شكل 

FSD و Isochronous 

 
-  فركانس باس متصل به توربين گازي در روش كنترل گاورنر 7شكل 

Isochronous with feedback 

 
- ولتاژ باس متصل به توربين گازي در روش كنترل گاورنر 8شكل 

Isochronous with feedback 

-با توجه به نتايج به دست آمده از شبيهسازي مشاهده ميشود كه كنترل

 در حالت متصل به شبكه بسيار خوب عمل ميكند و فركانس FSDكننده 
 هرتز تثبيت شده است. اما در حالت جزيرهاي عملكرد مناسبي 50در مقدار 

-نداشته و منجر به تغييرات فركانس ريزشبكه خواهد شد. در حالي كه كنترل

 عمل ميكند. به اين FSD به صورت عكس كنترل Isochronousكننده 
صورت كه در حالت جزيرهاي بهتر از حالت متصل به شبكه عمل ميكند و 

 هرتز حفظ ميكند. در عمل به دليل 50فركانس ريزشبكه را در مقدار 
محدوديت توربين در تحمل دورهاي پايين و باال، هر دو كنترلكننده 

كالسيك منجر به تريپ توربين در يكي از دو حالت متصل به شبكه يا 
 و يك PIجزيرهاي خواهند شد. كنترلكننده نوع سوم كه از يك كنترلكننده 

 تغيير droopحلقه بسته (حلقه بسته سرعت مرجع را همانند كنترلكننده 
ميدهد) استفاده ميكند اين قابليت را دارد كه در هر دو حالت متصل به 

 شبكه و جزيرهاي پايداري فركانس شبكه را حفظ نمايد.  
 توان اكتيو توليد شده توسط ژنراتور بادي در سه حالت 9در شكل 

مختلف كنترل گاورنر توربين ژنراتور گازي نشان داده شده است. با توجه به 
اين كه در اين تحقيق سرعت باد ثابت در نظر گرفته شده، توان خروجي 

 كيلو وات ثابت شده است. شرايط كنترلي متفاوت 85ژنراتور بادي حدود 
5Fگاورنر ژنراتور گازي در حالت ماندگار

 تاثير بسيار اندكي بر روي توان �
خروجي ژنراتور بادي خواهد داشت. شايان ذكر است كه در حالت گذرا تا 

 حدي بر عملكرد آن تاثيرگذار است. 

 
 و FSD- توان اكتيو ژنراتور بادي در روش كنترل گاورنر 9شكل 

Isochronous و Isochronous with feedback 
 

 

                                                           
6 Steady State 
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 ه گيري- نتيج4
مناسب  در هنگام اتصال به شبكه سراسري FSDعملكرد كنترلكننده 

فركانس ممكن است  اما با توجه به نا متعادلي بار در حالت جزيرهاي است
، كنترل FSD در مقابل كنترل شود.  خارج خوداز محدوده مجاز

isochronous يعني اين روش مختص استفاده در حالت جزيرهاي است .
كارايي الزم را كنترل در حالت جزيرهاي مناسب اما در هنگام اتصال به شبكه 

 isochronous with با توجه به نتايج به دست آمده كنترل .ندارد

feedback  كه از كنترلرPI همانند روش isochronous بسته و حلقه 
 و FSD در هنگام متصل به شبكه همانند كنترل كننده تشكيل يافته، ميتواند

 عمل نمايد. در نتيجه isochronousدر شرايط جزيرهاي همانند كنترلكننده 
ي راه حل مناسباين كنترلكننده كه از يك ساختار مركب تشكيل شده است، 

 توربين گازي در ريزشبكهها ميباشد.براي استفاده گسترده از 
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 - پيوست6
 - پارامترهاي كنترلكننده گاورنر1- پ- 2جدول 

Temperature 
Control loop gain Kt Speed Droop R 

Isochronous 
Gain Ki Controller 

Time Constant 
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Feedback Loop 
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Controller 
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Controller 
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