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  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 كه هگون بدين. است شده گرفته نظر درشبكه برق كشور  فركانس كنترلمشاركت در  قابليت ،V94.2 واحدهاي كنترل سيستم در

و سپس  Base Loadحداكثر قابل توليد  بار از مشخص مقدار كاهش درخواست نيروگاه فرمان اتاق با تماس با ملي ديسپاچينگ معموالً
 خود Base بار به تا داده افزايش را مولد توليد دستي صورتبه فرمان اتاق برداربهره. نمايدمي فركانس كنترل مد سازيفعال تقاضاي
 مد و دهدمي كاهش ملي ديسپاچينگ سوي از شدهتعيين مقدار تا دستي صورتبه را واحد بار مجدداً بار بيس شدن شخصم با و برسد
 گرم با كهطوريبه باشدمي زمان با مولد بيس بار مقدار تغيير شودمي ايجاد اينجا در كه اشكالي اما .كندمي فعال را فركانس كنترل
 اين كه كندمي تغيير مولددر حالت بيس  توان حداكثر مقدار چشمگيري مقدار بهو تغييرات رطوبت  محيط هواي شدن سرد يا و شدن
 نموده مولد توليد افزايش به اقدام مختلف زماني فواصل در برداربهره بنابراين ؛سازدمي روبرو خطا با را شدهتنظيم ست مقدار عمالً امر
 شرايط به رسيدن منظوربه بار مولد پوينت ست مقدار تصحيح به اقدام سپس و شود شخصم در حالت بيس مولد توليد حداكثر مقدار تا

 ذهني دغدغه و فرسايش افزايش عامل پوينت ست تصحيح در دستي صورتبه مكرر دخالت. نمايدمي ملي ديسپاچينگ اعالمي
 جهت مولد بار افزايش متعدد اقدامات ثاني در بردمي باال را حساس مانورهاي در انساني يخطا بروز ريسك كه شودمي برداربهره
 و گازي مولد استهالك سبب، موردنظر پوينت ست تا توليد كاهش سپس و در وضعيت بيس توليدي مگاوات حداكثر مقدار كشف

  .گرددمي بخار سيكل با مرتبط تجهيزات
 برنامه كه صورتبدين .باشدمي فركانس كنترل هب مربوط پوينت ست مقدار تصحيح در برداربهره دخالت حذف پروژه اين اصلي هدف

 Baseبر اساس شرايط محيطي در وضعيت  لحظه هر در مولد توليد حداكثر بينيپيش مقدار از استفاده با پروژه موضوع شده طراحي

Load لذا. نمايدمي ماتيكاتو كامالً صورتبهشبكه برق  فركانس كنترلبار مولد و قرارگرفتن در حالت  پوينت ست تنظيم به اقدام 
 از زيادي تعداد اينكه به عنايت با. شودمي صفر ملي ديسپاچينگ كنترل مركز موردنظر پوينت ست از انحراف از ناشي احتمالي خطاي

 تمامي در طرح اين صورتيكه در دارند شركت شبكه فركانس كنترل در كه دارند وجود كشور در V94.2 تيپ از گازي مولدهاي
 اين لذا نمايد شاياني كمك شبكه فركانس پايداريو افزايش رزرو گردان  به تواندمي شود اجرا كشور سراسر v94.2 زيگا واحدهاي

برق خواهد كرد، ضمن اينكه از جرائم ناشي از  شبكه فركانس بهتر كنترل راستاي در برق شبكه مديريت هدف به نيل سبب پروژه
 دهد.برق خواهد كاست و درآمد شركت را افزايش ميآزمون مشاركت در كنترل فركانس در بازار 

 :پروژه اجراي مراحل كلي
 مركز طرف از شدهتعيين نياز مورد اختالف مگاوات مقدار اعالم با و الجيك طريق از مولد توليد حداكثر مقدار بينيپيش حصول از پس

، ديسپاچينگ موردنظر بيس زير مگاوات مقدار با مولد ديتولي توان حداكثر تفاضل طريق از فركانس كنترل پوينت ست، بيس با كنترل
 زماني هايبازه در بيس مقدار به واحد توليد دستي رساندن به نياز ديگر و شودمي اعمال پوينتست اصالح و ساخته الجيك توسط
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 اثر و محيطو رطوبت  حرارت درجهشرايط محيطي  تغييرات گرفتن نظر در با. باشدمين پوينتست مقدار تصحيح جهت برداربهره توسط
 .باشدمي مناسب فركانس كنترل پوينت ست تصحيح و مولد توليد حداكثر تعيين جهت چهارساعته بازه، مولد حداكثر توليد بر آن

 واحد عملكردي تست سند از) 1 نمودار( كمپرسور ورودي دماي توجه با ماكزيمم توان اصالح به مربوط نمودار اساس بر ابداعي راهكار
 :شودمي استخراج 1 فرمول آنسالدو گازي

)1(                                                                                          k_1=-.00618T_com ( )+1.089

 
 v94.2توربوکمپرسور در كمپرسور به ورودي دماي با k-1 تصحيح ضريب-1 نمودار

 مد، اگزوز فشار افت، اينتيك اير فيلترهاي فشار افت، سوخت نوع قبيل از در حالت بيس حداكثر بار محاسبه رد دخيل پارامترهاي ساير
IGV ضريب عنوان تحت توانمي را...  و فشارهوا، هوا نسبي رطوبت، پالس K_2 زير ابداعي فرمول طريق از ضريب اين. نمود تعريف 
 :است استخراج قابل

K_2=(base load(MW))/(K_1×nominal EL.power(MW) )                                                                   
 بينيپيش را واحد توليد مقدار حداكثر ضريب توانمي لحظه صورتبه K_1 متغير ضريب محاسبه و K_2 ضريب آوردن دست به با حال
 توليد مقدار به مگاوات ±1 مقدار بايستمي بار مولد در حالت بيس توليد بر) كانسفر( توربين دور مقدار تأثير به توجه با البته .نمود

Base نمود اضافه. 
P_base=155.5×K_1×K_2+1

Pbase                    مولد شدهبينيپيش توان حداكثر
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 و محاسبه تواندمي الجيك توسط لحظه هر در در حالت بيس توليدي ماكزيمم مقدار الجيك در آن تعريف و باال روابط به توجه با
 .شود بينيپيش
 :شودمي اقدام الجيك صورتبه زير الگوريتم طرح با نهايت در
 بيس توليد مقدار و شده محاسبه K_2 و K_1 مقادير فركانس كنترل پوينت بار مولد در حالتحالت تغيير ست شدن روشن از بعد -1

 )شود ادهد نمايش OT در بيس مقدار( .گرددمي محاسبه
 كم Base مقدار از شودمي داده برداربهره طرف از پوينت ست صورتبه كه ملي ديسپاچينگ نياز مورد بيس از كمتر مگاوات مقدار -2

 .شودجديد بار تعيين و به مولد اعمال مي پوينت ست صورتبه حاصل و شده
  .شود ارائه جديد پوينت ست مجدداً و شود حاسبهم جديد بيس مقدار و شود انجام K_1 مقدار محاسبه ساعتچهار  هر -3

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
. اين باشدمي v94.2بر روي سيستم كنترل  مولدهاي گازي نيروگاه از تيپ  يبارگذارمحصول نهايي پروژه توليد برنامه الجيك جهت 

اقدام به تصحيح ست پوينت  در حالت بيس حداكثر مگاوات توليدي مولد شدهازيسشبيهقادر است با  استفاده از مقدار  افزارينرمبرنامه 
 اتوماتيك نمايد. صورتبهمركز ديسپاچينگ ملي در طي فواصل زماني  موردنظر

 :احتمالي هايريسك بينيپيش
 اتوماتيك نترلك حالت از سريعاً برنامه اين يبرداربهره خاص شرايط در، احتمالي ريسك بروز از جلوگيري و مولد پايداري منظوربه

 مولد پايدار و نرمال شرايط در فقط برنامهشود تا  گرفته نظر در افزارنرم الجيك در الزم هايبينيپيشبايد  منظور بدين .شودمي خارج
  .باشد داشته فعاليت قابليت
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