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 بنابراین توان تولیدي شبكه. در شبكه قدرت توان تولیدي باید سریعاً مصرف شود تا بتوان فرکانس شبكه را ثابت نگه داشت:چکیده
 درخواست افزایش و یا کاهش توان تولیدي، افزایش و یا کاهش توان مصرفی شبكه.در هرلحظه بایستی با توان مصرفی شبكه برابر باشد
شبكه را در پی دارد و در صورتی که این درخواست بهوسیله واحدهاي تولیدي در شبكه قدرت تأمین نگردد یک اختالف توانی ایجاد
، در ایران. این فرآیند تنظیم توان شبكه را کنترل فرکانس مینامند. از مقدار نامی آن میگردد،خواهد شد که سبب انحراف فرکانس شبكه
 پاسخ توربینهاي گازي به، با افزایش نصب توربینهاي گازي در کشور.سهم عمده کنترل فرکانس بر عهده توربینهاي گازي میباشد
 مدل مناسبی از توربین، به منظور مطالعه پاسخ فرکانسی این سیستمها.تغییرات فرکانس شبكه مورد توجه و اهمیت بیشتري قرارگرفته است
 رفتار مدل در برابر خطاهایی که، پس از مدلسازي. در این مقاله به شناسایی مدل یک توربین گاز پرداخته شده است.گاز مورد نیاز است
. توسط نرمافزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است،از شبكه قدرت به توربین گاز اعمال میگردد
. مدلسازي، شناسایی سیستم، گاورنر، توربین گاز:کلمات کلیدی

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3 ]

Identification and Modeling of Gas Turbine and Response Investigation
of the Model to the Frequency Variation of Grid Power
A.Rabbani, A.Karimpor
Abstract: On the grid power, the generation power should be used immediately to maintain the grid
frequency constant. Therefore, grid generation power at any moment must be equal to the grid
consumption power. Increasing or decreasing grid consumption power leads to the request for an
increase or decrease in grid generation power; and if this request is not provided by the units in the
grid generation power, a power difference will be created causing the grid frequency deviation from
its nominal value. This grid power control process is called frequency control. In Iran, the main
component of frequency control is provided by gas turbines. As gas turbines have been more installed
in the country, the response of gas turbines to grid frequency variations has become more and more
important. In order to study the frequency response of these systems, an appropriate gas turbine model
is required. In this paper, the frequency model of a gas turbine has been identified. After modeling,
the model's response against the errors applied to the gas turbine from the grid power is investigated
by MATLAB software.

[ DOI: 10.29252/joc.12.3.77 ]
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 -2بررسی فیزیکی توربین گاز

 -1مقدمه
تاکنون مدلهاي زیادي براي توربینهاي گازي ارائه شده است.
پیچیدهترین مدل ،مدل ترمودینامیكی است از این مدل میتوان براي مطالعه
خصوصیات مكانیكی و رفتار ترمودینامیكی توربین گاز استفاده نمود .در
] [7-1بر روي مدل ترمودینامیكی توربین گاز تحقیق شده است .یكی
دیگر از مدلهاي مطرح در توربین گاز مدل روئن است ،این مدل در ]13-
 [8بررسی شده است مزیت این مدل ،بررسی همزمان تغییرات حلقههاي
کنترلی گاورنر میباشد.
مدل دیگر براي شبیهسازي توربین گاز ،مدل  IEEEمیباشد .این مدل

هر توربین گاز شامل یک کمپرسور براي فشرده کردن هوا ،یک
محفظه احتراق براي مخلوط کردن هوا با سوخت و محترقکردن آن و
یک توربین براي تبدیل انرژي گازهاي داغ به انرژي مكانیكی است .بخشی
از انرژي مكانیكی توربین ،صرف چرخاندن کمپرسور و باقی انرژي ،براي
ژنراتور صرف می گردد .مشخصات توربین گاز مورد بررسی در شرایط
ایزو] [29در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1مشخصات توربین گاز مورد بررسی در شرایط ایزو

دماي ورودي توربین (درجه سانتیگراد)

1149

دماي خروجی توربین (درجه سانتیگراد)

540

دبی هواي ورودي (کیلوگرم بر ثانیه)

510

توان مصرفی کمپرسور(کیلووات)

164693

توان تولیدي توربین (کیلووات)

327153

توان خالص خروجی(کیلووات)

158898

دبی سوخت (کیلوگرم بر ثانیه)

9/2

راندمان ()%

34/51

دیگر نیز به خصوصیات ترمودینامیكی توربین گاز داللت دارد.گنجاندن
محاسبات خنک کاري پرههاي توربین در معادالت توربین یكی از مزایاي
این مدل است .در این مدل برخالف مدل روئن دماي ورودي توربین در
باالترین مقدار ممكن نگهداشته می شود که این عمل باعث انتشار کمتر
گازهاي گلخانهاي میگردد .این مدل در ] [19-14مورد بررسی قرار

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

به دو بخش تقسیم میشود یک بخش مربوط به کنترل توربین گاز و بخش

نسبت فشار

1به 11

گرفته است.
در ] [21-18مدل توربین گاز بر اساس مدل  GASTارائه شده است
این مدل براي مدلسازي توربین گاز ،زمانی که حلقه کنترل دما فعال می-
باشد و یا شرایطی که نوسان فرکانس حول فرکانس کاري داریم دقت
الزم را ندارد.
مدل  GGOV1یک مدل عمومی براي همه واحدهاي حرارتی میباشد
از مدل توسعه یافته می توان براي نمایش توربین گاز با پارامترهاي مناسب
در بلوکهاي کنترلی مختلف استفاده کرد .بسیاري از مدلهاي  GASTکه
قبالً در سیستمها استفاده میگردید با مدل  GGOV1جایگزین شدهاند که
بر اساس ] [28-23محققان مدل روئن را تغییر داده و از این مدل براي
بررسی کنترل فرکانس در تعدادي ناحیه با وجود چند توربین استفاده

براي تخمین پارامترهاي یک سیستم ،روشهاي متنوعی ازجمله تابع

نمودهاند .در این مدلها محدودیتهاي کنترل سوخت و ویژگیهاي

همبستگی ،1تخمین حداکثر احتمال 2و روش خطاي تخمین 3مورد استفاده

توربین گاز در نظر گرفته نشده است .که به عنوان اشكالی در این مدل-

قرار میگیرند .روش تابع همبستگی ،براي سیستمهاي حلقه بسته مناسب

سازي وارد میباشد.

نمیباشد همچنین به نویز بسیار حساس میباشد.

در این تحقیق از یک مدل جهت بررسی رفتار توربین گاز در شرایط

در روش تخمین حداکثر احتمال ،ساختار و پارامترهاي مدل باید از

تغییرات فرکانس ،با اعمال محدودیتهاي کنترل سوخت و ویژگیهاي

قبل مشخص بوده و مشخصات نویز موجود در سیستم نیز تعیین شده باشد

توربین گاز استفاده گردیده است .اعمال این محدودیتها سبب میگردد

که بزرگترین ضعف این روش میباشد و عموماً توصیه نمیگردد.

توربین گاز و سیستم کنترل گاورنر میباشد که بخش توربین گاز مدل

حوزه زمان و فرکانس قابل به کارگیري میباشد و مقاومت بیشتري در برابر

توسط تستهاي شناسایی و بخش گاورنر نیز از نرمافزار گاورنر استخراج

نویزهاي اندازهگیري دارد ،همچنین براي شناسایی حلقه بسته مناسب است.

میگردد.

لذا در این تحقیق از این روش براي شناسایی پارامترهاي توربین گاز
استفاده گردیده است.

Correlation Method

1

Maximum Likelihood Estimation

2
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Prediction Error Method
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3

] [ DOI: 10.29252/joc.12.3.77

تا رفتار مدل به شرایط واقعی نزدیکتر گردد .این مدل شامل  2بخش،

روش خطاي تخمین ،براي ساختارهاي مختلف خطی و غیرخطی در

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

جزئیات آن در ] [22-19ارائه شده است.

 -3انتخاب روش تخمین پارامترهای توربین گاز
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شناسایی پارامترهاي توربین گاز ،شامل شیر کنترل سوخت ،تابع توان

KP

توربین گاز و زمان شتاب رتور توربین گاز میباشد .دینامیک این بخش
شامل تأخیرهاي نا شی از انتقال گاز داغ خروجی اگزوز ،تأخیر محفظه

TP S + 1

()1

= ) G (S

K P = 1.25,TP = 3.1308Second

احتراق و تأخیر کمپرسور در توربین گاز میباشد که به علت کم بودن
] [30از مدل کردن آنها میتوان اغماض کرد.

 3-2تابع توان توربین گاز

 3-1شیر کنترل سوخت
در تعیین توان خروجی توربین گاز پارامترهایی از جمله فشار هوا،
دماي محیط ،فشار خروجی کمپرسور ،کیفیت سوخت و موقعیت شیر
ارتفاع از سطح دریا در نیروگاههاي گازي حدود  1درصد (در صورت
ثابت بودن سایر شرایط محیطی) و با زیاد شدن دما از 15درجه سانتیگراد،
به ازاي هر  10درجه افزایش دما 7 ،درصد میزان توان خروجی کاهش
مییابد لذا کاهش توان به دلیل نصب توربین در ارتفاع  1440متري از
سطح دریا برابر با  22/88مگاوات میباشد با در نظر گرفتن سایر شرایط
محیطی نصب و استفاده از منحنیهاي اصالح توان ] [29حداکثر توان
تولیدي توربین گاز برابر با  130مگاوات میباشد .تستهاي شناسایی
توربین در دماي محیطی  15درجه سانتیگراد انجام گردیده است.
برطبق] [29توان پس از رسیدن به مقدار ماکزیمم در یک فشار خاص

سنكرون بودن توربین با شبكه ،به فرم رابطه ( )2میباشد .در این رابطه توان
کل تولیدي از ضرب فلوي سوخت با ضریب ثابت  Bمحاسبه میگردد،
پس از کسر نمودن مقدار ثابت  Aکه معرف توان مصرفی کمپرسور می-
باشد ،توان خالص تولیدي محاسبه میگردد .با نمونهبرداري از توان
تولیدي و فلوي سوخت گاز مصرفی توربین گاز ،از زمان سنكرون شدن
به شبكه تا حداکثر توان تولیدي ،تابع توان توربین گاز محاسبه میگردد.
نمودار توان تولیدي نسبت به فلوي سوخت گاز در شكل 1نشان داده شده
است .تابع توان تخمین زده شده توربین گاز از نمودار شكل 1در رابطه()3
ارائه شده است.
PGT = A + Bmf

()2

PGT = −0.2943 + 1.292mf

()3

روند نزولی را آغاز میکند .لذا در طراحی توربین گاز تعداد مراحل
کمپرسور را به گونهاي انتخاب مینمایند که کمپرسور بتواند نسبت فشار

0.8

بهینه را تأمین نمایید .با توجه به اینكه تعداد طبقات کمپرسور ثابت میباشد

0.7

لذا در شناسایی در نظر گرفتن تغییرات این پارامتر ضرورتی ندارد.

0.6
0.5

استفاده از تست کارآیی که بر پایه معادالت ترمودینامیكی استوار میباشد،

0.3

از ترکیب مناسب سوخت با هوا و احتراق کامل آن در محفظه احتراق

0.2

اطمینان حاصل میگردد .در توربین مورد بررسی تستهاي شناسایی پس

0.1
0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.3

0

mf

است.
از مجموعه عوامل تأثیرگذار در توان تولیدي توربین گاز تنها وضعیت
شیر کنترل سوخت در اختیار سیستم کنترل گاورنر میباشد ،لذا گاورنر با

شكل :1نمودار برازش شده تابع توان خروجی توربین گاز

تنظیم شیر کنترل سوخت توان مورد تقاضاي توربین گاز را تولید مینماید.

روابط ( )2و( ) 3بیانگر توان تولیدي توربین است که معموالً قابل

خروجی گاورنر ،ورودي براي شیر کنترل سوخت میباشد ،خروجی

دسترس نمیباشد در اینجا توان خروجی ژنراتور اندازهگیري شده و با

باشد .با اعمال فرمان باز و بسته به شیر کنترل سوخت و نمونهبرداري از

در رابطه 3به دست میآید .براي مدل توربین گاز عالوه بر مدلسازي تابع

فیدبک موقعیت شیر کنترل سوخت و با استفاده از بخش شناسایی نرمافزار

توان ،دماي خروجی توربین گاز نیز باید محاسبه گردد تا بتوان یک مدل

متلب ،مدل سیستم که با توجه به پاسخ سیستم یک مدل مرتبه اول است به

مناسب از توربین گاز ارائه نمود .در این مدل جهت جلوگیري از مدلسازي

صورت رابطه ( )1محاسبه میگردد.

دماي خروجی که متأثر از زاویه پرههاي هدایتگر هواي ورودي 1میباشد
و تأثیر آن در عملكرد حلقه توان ،از روش دیگري استفاده شده است .راه
حل مذکور استفاده از گشتاور مكانیكی میباشد این بخش در شكل2
)Inlet Guide Vane (IGV

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397
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شیر کنترل سوخت نیز فلوي سوخت ( )ṁfبراي تعیین توان تولیدي می-

تقسیم بر راندمان ژنراتور(راندمان ثابت فرض شده است) توان مورد نظر

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

0.4

PGT

در رابطه با کیفیت سوختگاز مصرفی ،پس از نصب توربین گاز با

از انجام تست کارآیی و با فرض ثابت بودن ضرایب گاز انجام گردیده

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

کنترل سوخت تأثیرگذار میباشند .برطبق ] [29به ازاي هر  100متر افزایش

رابطه توان تولیدي براي توربین گاز طبق مرجع ] [11در شرایط
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توسط بلوکی که  PGTرا به  PMRتبدیل میکند نشان داده شده است.

در رابطه ( PL ، PGT ،)5و nدر سیستم پریونیت بوده و به توان خالص

ورودي این بلوک توان تولیدي توربین گاز و خروجی آن نیز گشتاور

تولیدي ،بار الكتریكی شبكه و سرعت رتور اشاره دارد .ممان اینرسی رتور

مكانیكی میباشد در بازه عملكرد  94درصد تا  104درصد سرعت نامی

بر مبناي عملیات موتوري ژنراتور محاسبه میگردد] ،[31در این شرایط در

توربین گاز رابطه بین توان تولیدي و گشتاور مكانیكی خطی بوده که

حالتی که هیچگونه سوختی به توربین گاز تزریق نمیگردد ،با تبدیل

رابطهاش با سرعت در بلوک مذکور مشخص شده است.

ژنراتور سنكرون به موتور سنكرون ،توسط سیستم راهانداز سرعت چرخش

علت استفاده از مقدار عددي  0/4در بلوک مذکور این است که در

رتور توربین گاز را به  600دور بر دقیقه میرسانیم و در حین شتابگیري

توربین گاز مورد بررسی ،پرههاي هدایتگر هواي ورودي تقریباً از 0/4

توربین گاز ،از توان مصرفی ژنراتور و سرعت رتور توربین گاز

پریونیت توان تولیدي شروع به باز شدن میکنند.

نمونهبرداري میکنیم .طبق مرجع] [31در شرایط راهاندازي مدل توربین
گاز به فرم شكل 4میباشد.
n

n
شكل :4مدل توربین گاز جهت محاسبه ممان اینرسی رتور][31
شكل :2بلوک دیاگرام تابع توربین و بلوک تبدیلکننده توان تولیدي به گشتاور
مكانیكی

در این شرایط توسط بخش شناسایی نرمافزار متلب مقدار ممان
2

اینرسی رتور  J=24851 K g / mمحاسبه گردید .پس از محاسبه ممان
اینرسی رتور ،زمان شتاب رتور طبق رابطه( )6محاسبه میگردد .در این

 3-3محاسبه زمان شتاب رتور
هنگامیکه توربین گاز از طریق ژنراتور به شبكه قدرت متصل می-
باشد ،بار الكتریكی ،در سمت ژنراتور به رتور اعمال میگردد .در شكل3

2

رابطه  Jممان اینرسی بر واحد  K g / mو  nωنیز سرعت نامی رتور در
واحد  rad / sو  nΡنیز مقدار توان خالص توربین در نقطه کار

گشتاور الكتریكی اعمالی به رتور ژنراتور از سوي بار الكتریكی شبكه و

طراحیشده برحسب وات میباشد .این زمان براي توربین مذکور طبق

توربین گاز نشان داده شده است.

رابطه ( ) 7با توجه به مقدار محاسبه شده ممان اینرسی و توان تولیدي طبق
J  n

2

()6

Pn

TGT
2

شكل :3رتور صلب

اگر رتور توربین را یک جسم صلب در نظر بگیریم بر اساس قانون
دوم نیوتن داریم

()4

(

24851 × 100π
6

159 × 10

J  ωn

2

=

Pn

=τ

پس از محاسبه بلوک شیر کنترل سوخت ،تابع توان توربین گاز و
زمان شتاب رتور توربین گاز ،سایر بلوکهایی که در مدل نهایی توربین

TGT − T L = J 

گاز مورد استفاده قرار میگیرند درواقع توابع موجود در گاورنر میباشند،
که باید از نرمافزار گاورنر استخراج گردند.

در رابطه( J ،)4ممان اینرسی رتور و  ωنیز سرعت زاویهاي رتور می-
باشد با ضرب معادله در  ωو پریونیت نمودن ،رابطه( )4به فرم رابطه ()5
J n

2

nn

Pn

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

= PGT − PL

جدول  :2مشخصات پارامترهاي تخمین زدهشده در بخش توربین گاز
UNIT
#
sec
#
#
sec

VALUE
1.25
3.1308
-0.2943
1.292
15.42

DESCRIPTION
Control Valve Correction
Control Valve Time Constant
Gas Turbine Constant
Gas Turbine Constant
Acceleration Time

PARAM
KP
TP
A
B
τ
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] [ DOI: 10.29252/joc.12.3.77

قابل بازنویسی میباشد.

()5

()7

= 15.42second

)

=

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

جدول 1برابر با  15/42ثانیه میباشد.
TL

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

Ymin
PGT
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 -4شناسایی پارامترهای گاورنر

PMR

If PMR>152MW OUT1=PSFRML
If PMR=<152MW OUT1=PSFRMN

در شكل 5نماي کلی از حلقههاي گاورنر یک توربین گاز نشان داده
شده است] .[32مهمترین حلقههاي کنترلی گاورنر ،حلقه کنترلی

If PMR<60MW OUT2=0
If PMR>=60MW OUT2=-PSFRMN

بار/سرعت و حلقه کنترلی دما میباشند .چهارچوب اصلی مدل گاورنر
عبارت است از الگوریتمی که در آن کنترلکننده بار/سرعت قرار دارد و
بخشی از این الگوریتم ،شیب تغییرات بار را به ازاي تغییر فرکانس شبكه
تعیین میکند .به عبارت دیگر در زمان به وجود آمدن یک انحراف در

PSF1=IN1 gradient limited to a
Gradient of OUT1 & OUT2

فرکانس واقعی شبكه ) (nدر مقایسه با یک فرکانس مرجع ) (nrefو مطابق
با یک دروپ از پیش تعیین شده مقداري که بر حسب مگاوات باید به ست

DN1=IN2 gradient limited to a
Gradient of OUT3 & OUT4

اعمال می گردد ،این تغییر بار نباید از حداکثر شیب مجاز تجاوز نماید.
در] [33-35بررسی کلیتري از گاورنر ارائه گردیده است.

If PMR>152MW OUT3=DNRML*KDN
If PMR=<152MW OUT3=DNRMN*KDN

N
)Load/Speed Controller (main controller

If PMR<60MW OUT4=0
If PMR>=60MW OUT4=-DNRMN*KDN

nref

ymin

MIN Selection

PG

-

Load limit Controller
Exhaust temperature Controller

TET

n

شكل :6بلوک دیاگرام محدودکننده نرخ افزایش و کاهش بار براي مؤلفه
استاتیكی و دینامیكی

IGV controller

 4-2رد

COP
Compressor pressure gradient controller

بار3

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

پوینت کنترل بار اضافه شود محاسبه شده و نهایتاً به شیر کنترلی سوخت

1/STATNR

یكی از مهمترین وظایف گاورنر،کنترل سرعت توربین در شرایط
قطع ناگهانی از شبكه قدرت میباشد] .[36با کاهش توان تولیدي ،سرعت

Compressor pressure ratio limit controller

رتور توربین افزایش مییابد و گاورنر باید حداقل مقدار سوخت را براي

Run-up Controller

نباشـد ،سیـستم حفاظـت ،فرمـان خروج اضطراري 4توربین را صادر

شكل :5نماي کلی حلقههاي کنترلی گاورنر یک توربین گاز][32

میکند .وظیفه بلوک رد بار که با  LAWدر نرمافزار گاورنر بیان شده
است ،کنتـرل عملكـرد تـوربین در شـرایط رد بار میباشد .این بلوک شامل

 4-1محدودیت نرخ افزایش و کاهش بار
تغییرات فرکانس نسبت به مقدار مرجع که با توجه به دروپ بر روي
توان تولیدي واحد تأثیر می گذارد از دو مسیر مؤلفه استاتیكی 1و مؤلفه

 2بخش ،بلوک تشخیص دهنده رد بار و بلوک مؤثر در اعمال رد بار به
مؤلفه استاتیكی و دینامیكی میباشد.

دینامیكی 2بر کنترلکننده بار/سرعت اعمال میشود .این دو مؤلفه توسط

4-2-1

بلوک دیاگرام شكل ،6محدود میگردند.

بلوک تشخیص دهنده رد بار

این بلوک در شكل 7نشان داده شده است توان تولیدي از طریق یک
فیلتر پایین گذر با ثابت زمانی 65میلیثانیه وارد یک مشتق گیر جهت
محاسبه نرخ تغییرات میگردد در صورت ی که نرخ تغییرات بار برابر با 80

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

نگهداشتن شعله انتخاب نماید .اگر گاورنر قادر به کنترل سرعت تـوربین

مگاوات باشد و این کاهش به اندازه  2دهم ثانیه ادامه داشته باشد گاورنر
آن را به عنوان رد بار در نظر میگیرد و خروجی بلوک  LAWفعال می-

)Frequency Dependent Load Set point (PSF

1

Load Rejection

)Speed Control Difference (DN

2

Trip

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397
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گردد.
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از بسته شدن کامل شیر کنترل سوخت و خاموش شدن شعله در مواقع رد
dp

-TLAW.S

1

TLAW.S+1

PELTM.S+1

PL

بار میباشد.
NPRKP

PSF+PR-PGT

If dp>GPBAU Q=1
If dp=<GPBAU Q=0
1

DN
-

NPRTn.S+1

ymin

If Q=1 for at least TWE LAW=1
Otherwise
LAW=0

شكل :7بلوک دیاگرام تشخیص دهنده رد بار

4-2-2

تأثیر رد بار در مؤلفه استاتیکی و
دینامیکی

LOW

EGST02

شكل :9بلوک دیاگرام کنترل بار/سرعت

پس از آنكه رد بار تشخیص داده شد باید در مقادیر مؤلفه استاتیكی
و دینامیكی تغییراتی حاصل گردد نحوه اعمال این تغییرات در شكل 8نشان

 4-4بلوک محاسبه کننده سرعت توربین

داده شده است.

این بلوک مشخص کننده اختالف سرعت رتور توربین گاز با
LAW

فرکانس شبكه میباشد .در شرایط پایدار سرعت رتور با فرکانس شبكه
برابر میباشد ولی در شرایط گذرا این دو با هم اختالف پیدا میکنند اساس

PSF1

عملكرد این بلوک طبق مدارک شرکت سازنده] [37بر اساس رابطه()8

If LAW=0 PSF=PSF1
If LAW=1 PSF=PSF2

میباشد.

PSF2
1/STATNR

n-nref

PRef

d 1

(8
d
2 
.J.ω  = PL- REAL + J.ω. ω

dt  2
dt

)
2

در این رابطه .J.ω

0

1
2

PGT - REAL = PL- REAL +

به انرژي چرخشی رتور اشاره میکند .با

پریونیت کردن پارامترهاي توان و سرعت در رابطه( )8و استفاده از تغییر

DN1
If LAW=0 DN=DN1
If LAW=1 DN=DN2

2

متغیر

DN2

STATNR

n-nref

J.ωn
Pn

=  τرابطه ( )8به فرم رابطه( )9بازنویسی میگردد .با توجه

به رابطه ( ) 9بلوک دیاگرام محاسبه کننده سرعت توربین به فرم شكل10
نمایش داده میشود .در جدول 3پارامترهاي استخراج شده از نرمافزار
گاورنر ارائه شده است.

شكل :8تأثیر رد بار بر مؤلفه استاتیكی و دینامیكی

 4-3کنترلر بار /سرعت

PGT = PL +  .n.n

()9

جدول  :3پارامترهاي استخراج شده از نرمافزار گاورنر

بلوک دیاگرام کنترلر بار /سرعت در شكل 9نشان داده شده است،
%/s

گردیده است .خروجی کنترلر  PIقبل از اعمال به شیر کنترل سوخت باید

%/s

0.1500

وارد یک محدود کن نده گردد ،خروجی این محدود کننده خروجی

%/s

0.0400

گاورنر است هدف از محدودیت بسته شدن شیر کنترل سوخت ،جلوگیري

%/s

0.3000

تناسبی با  NPRKpو ضریب بخش انتگرال گیر با  NPRTnمشخص

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

DESCRIPTION
RAMP FREQ.INFL.ON YNPR
SLOW
RMP FREQ.INFL.ON YNPR
NORMAL MODE
RAMP FREQ.INFL.LOAD
SETP.NORM.SLOW
RAMP FREQ.INFL.PSFN
NORMAL MODE

PARAM
DNRML
DNRMN
PSFRML
PSFRMN

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

] [ DOI: 10.29252/joc.12.3.77

UNIT

VALUE
0.0200

این کنترلر ،یک کنترلر تناسبی -انتگرالی میباشد که در آن ضریب بخش

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

If LAW=0 PR=PRef
If LAW=1 PR=0

X

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

If X=>UP Ymin=UP
If X<UP & X>LOW Ymin=X
If X<=LOW Ymin=LOW

UP

80%
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ms

200.0000

#

80/159

S

2.0000

ms

65.0000

%

5.0000

%

7.0000

#

0.1000

S

1.0000

TWE

1

GPBAU
0.8

TLAW

0.6

PELTM

0.4

STATNR
0.2

EGST02
Model Response
Gas Turbine Response

NPRKP
NPRTn

8000

9000

0
6000

7000

4000

5000

3000

2000

1000

)Power (pu) (Pb=130MW

#

5.0000

SPEED/LOAD CONTROLLER
SPEED GAIN
WAITING TIME
LIM VAL LOAD JUMP For OPR
MODE CHANGE
FILTER TIME FOR LOAD
REJECTION DETECT
LOAD MEAS.TIME CONST.
63%OF FINAL VAL
DROOP SPEED CONTROLLER
MIN. POSITION TO KEEP
FLAMES BURNING
SPEED/LOAD CONTROLLER P
GAIN
SPEED/LOAD CONTROLLER IACTION TIME

KDN

-0.2
0

TIME

-

dP

n

1/τ.s

PL

dM=dP/n

0.25

PGT

0.15

شكل :10بلوک دیاگرام محاسبه کننده سرعت توربین

0.1

)error (pu

 -5مدل نهایی توربین گاز

0.05
0

در شكل  11مدل نهایی توربین گاز که شامل 2بخش توربین و گاورنر

-0.05

میباشد ،نشان داده شده است .پارامترهاي توربین در مدل توسط تستهاي
شناسایی و پارامترهاي مربوط به گاورنر نیز از نرمافزار گاورنر استخراج

9000

8000

7000

6000

4000

5000

3000

2000

1000

-0.1
0

TIME

گردیدهاند .این مدل توسط دادههاي واقعی که از عملكرد توربین گاز مورد

شكل :13خطاي صحت سنجی مدل توربین گاز

مطالعه در شرایط کاري برداشت شده است مورد صحت سنجی قرار
نیز در شكل  13نشان داده شده است .بررسی شكلهاي 12و 13نشان داد
که نتایج حاصل از شبیهسازي با دقت خوبی با دادههاي واقعی همخوانی
دارد .با توجه به مبناي  130مگاوات براي پریونیت نمودن پاسخها ،خطاي
400

Speed Sb=3000RPM
300
350

250

200

150

100

50

0.98
0.96
0

TIME

شناسایی شده میباشد .پاسخ مدل درشرایط ردبار ،با اعمال یک خطاي

0.8
0.4

 0/8پریونیتی به مدل در شكل 14نشان داده شده است.

0

POWER Pb=130MW
400
2

()10

 100

)) (K

350

300

250

200
TIME

150

100

50

0

N

simulated

real

k =1
2

))  ( y (K
N

=e

)Power(pu

 1/96درصد محاسبه گردید که از نظر کمی مقدار مناسبی براي مدل

1.2

 ( y (K ) - y

)Speed(pu

1.04
1.02
1

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

گرفت .نتایج صحت سنجی مدل در شكل  12و خطاي صحت سنجی مدل

شبیهسازي طبق رابطه ( )10براي توان تولیدي مدل توربین گاز برابر با مقدار

Error(pu) Pb=130MW

0.2

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

شكل :12پاسخ صحت سنجی مدل با دادههاي برداشت شده از توربین گاز

شكل :14پاسخ مدل توربین گاز به شرایط ردبار

real

K =1

] [ DOI: 10.29252/joc.12.3.77
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 -6محدوده مجاز توان تولیدی برای کنترل
فرکانس

به تغییرات فرکانس در شكل 15و 16براي توان تولیدي  50و  80درصد
توان نامی ارائه شده است.
 .3توان تولیدي  100درصد توان نامی

مورد بررسی قرار گرفت .براي شبیهسازي تغییرات فرکانس شبكه از یک

علت فعال بودن کنترلر دماي خروجی اگزوز ،این کنترلر مانع از افزایش

نویز سفید با قدرت  0/0001dbwاستفاده شده است .این نویز سبب می-

توان تولیدي ،در هنگام افت فرکانس میگردد .لذا تغییرات توان تولیدي

گردد تا سرعت توربین گاز که متناسب با فرکانس شبكه است در محدوده

تنها در شرایط نیاز به کاهش توان تولیدي (افزایش فرکانس شبكه) مجاز

 94تا  104درصد سرعت نامی باقی بماند .در این شرایط رابطه توان تولیدي

میباشد .این شرایط در شكل 17نشان داده شده است.

با گشتاور مكانیكی توربین گاز بهصورت خطی برقرار است .شرایط کنترل
1

گردد.

0.96

 .1توان تولیدي بین صفر تا  50درصد توان نامی

0.92
2
4

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

x 10

نوسانات فرکانس ،تغییرات دمایی زیاد باشد و لذا استرس بر توربین و

0.8

قطعات را افزایش میدهد .به همین علت کنترل فرکانس در این بازه توان

0.4

تولیدي مجاز نمیباشد.
 .2توان تولیدي بین  50تا  96درصد توان نامی
جهت ثابت ماندن نسبت سوخت به هوا در طول تغییرات سریع توان

x 10

TIME
شكل :15پاسخ کنترل فرکانس توربین گاز به تغییرات فرکانس شبكه با
Pref=50%

تولیدي ،دماي گاز داغ خروجی اگزوز را تنظیم میکند .این محدوده توان
تولیدي ،بازه مناسب براي کنترل فرکانس میباشد پاسخ مدل در این شرایط

مجله کنترل ،جلد  ،12شماره  ،3پاییز 1397

Journal of Control, Vol. 12, No. 3, Fall 2018

] [ DOI: 10.29252/joc.12.3.77

در این حالت پرههاي هدایتگر هواي ورودي توربین با تنظیم خود در

2
4

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

)GTPower(pu

خروجی توربین دارد و این موضوع باعث میشود هنگام پاسخ سریع به

1.2

)Grid Frequency(pu

فرکانس براي توربین گاز مورد بررسی به  3حالت کلی زیرتقسیم می-

1.04

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.5.3

در این بخش پاسخ مدل شناسایی شده ،به تغییرات فرکانس شبكه

اگرچه کنترل فرکانس در شرایط توان نامی امكانپذیر است اما به

در این بازه توان تولیدي ،تغییرات توان اثر نسبت ًا زیادتري روي دماي

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

شكل :11مدل نهایی توربین گاز
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.ویژگیهاي توربین گاز میباشد
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4

 پاسخ کنترل فرکانس توربین گاز به تغییرات فرکانس شبكه با:16شكل
Pref=80%
Grid Frequency(pu)

دما در مدل نهایی توربین گاز با اعمال محدودیتهاي کنترل سوخت و

GTPower(pu)

 استفاده از گشتاور مكانیكی بهجاي حلقه کنترلی،شبكه و تخمین مناسب

Grid Frequency(pu)

 بیانگر پاسخ مناسب مدل توربین گاز به تغییرات فرکانس،نتایج شبیهسازي
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2
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1.2

1.4

1.6

1.8

2
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4

 پاسخ کنترل فرکانس توربین گاز به تغییرات فرکانس:17شكل
Pref=100% شبكه با

 نتیجه گیری-7
در این تحقیق مدل توربین گاز جهت بررسی رفتار توربین گاز در
- شناسایی و مدل، با استفاده از تستهاي استاندارد،شرایط کنترل فرکانس
- در این مدلسازي محدودیتهاي کنترل سوخت و ویژگی.سازي گردید
 همین امر سبب میگردد تا پاسخ،هاي توربین گاز در مدل لحاظ گردید
 با.سیستم به تغییرات فرکانس شبكه به شرایط بهرهبرداري نزدیکتر باشد
توجه به اینكه تعداد زیادي از این نوع توربینهاي گازي در بخشهاي
مختلف کشور نصب گردیدهاند نحوه شناسایی و مدلسازي این نوع
توربین گاز و بررسی پاسخ آن به تغییرات فرکانس شبكه قدرت میتواند
 با استفاده از مدل.براي ارزیابی نقاط ضعف و قوت شبكه مفید واقع گردد
به دست آمده و اعمال خطاهاي فرکانسی میتوان از مناسب بودن زمان
پاسخ و میزان مشارکت توربینهاي گازي در شرایط کنترل فرکانس
اطمینان حاصل نمود و در صورتی که سرعت و یا میزان مشارکت مناسب
.نباشد میتوان با تغییر پارامترها در گاورنر به مقادیر مورد نیاز شبكه رسید
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