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کنترل ثانویه فرکانس ()AGC
سیستم ) Automatic Generation Control (AGCدر شبکه قدرت عبارت است از مجموعهه اقهداما
که جهت اصالح فرکانس بمقدار نام بوسیله نظیم ولید وان حقیق واحدها صورت م گیرد و بها نهاک کنتهر
فرکانس ثانویه خوانده م شود .از آنجا که ایجاد وازن لحظه به لحظه بهی

ولیهد و بهار در دیسهنا ینی مله از

اهمیت ویژهای برخوردار است ،لذا نظیم مکرر وان خروج واحدها بمنظور افزایش کیفیت وان شبکه ضروری
م باشد.
براساس دستورالعمل ثابت بهره برداری ،تمامی واحدهای نیروگاهی موجود و جدیداالحداث با
ظرفیت تولید نصب شده پنجاه مگاوات و بیشتر ملزم به داشتن قابلیت کنترل خودکار از راه دور ()AGC
میباشند .از این رو دستورالعمل حاضر یکی از شروط اخذ پروانه تولید ،بهرهبرداری و اخذ مجوز اتصال به
شبکه خواهدبود.
الزامات و شرایط

طرح مورد نظر شامل نحوه ار باط و منطق مربوط به سیگنا های وضعیت ،آالرک و فرمهان بهی سیسهتم
کنتر نیروگاه و مرکز دیسنا ینی مطابق با دیاگراک رسیم شده در شکل( )1م باشد .همچنی لیست سیگنا های
مورد نظر به فکیک نوع نیروگاه به همراه عریف سیگنا در پیوست ایه بشهش از دسهتورالعمل اراگهه گردیهده
است.
 .1کنترل اولیه و ثانویه فرکانس :مطابق با دستورالعمل ثابت بهرهبرداری ،الزک است قابلیت فعا شدن همزمهان
هر دو مد کنتر فرکانس اولیه و ثانویه (به دستورالعمل ثابت بهره برداری مراجعه شهود) بهرای واحهد وجهود
داشته باشد و عملکرد همزمان آنها نباید خلل در رفتار واحد ایجاد کند .به عبارت دیگر واحدهای نیروگاه
الزک است پس از قرار گرفت در حالت  Remoteو کنتر وسط سیستم  ،AGCبه صهورت همزمهان قابلیهت
دریافت فرمان نقطه مرجع ولید از سیستم  AGCو نیز صحیح فرکانس شبکه بوسیله کنتهر فرکهانس اولیهه
حت عملکرد گاورنر و برحسب مششصه دروپ را داشته باشند.
 .2فرمان در نیروگاه حرارتی :براساس دستورالعمل ثابت بهرهبرداری ،قابلیت فرمان مجزا بهه ههر واحهد در مهد
 Singleو فرمان کل به بلوک یا نیم بلوک در مد سیکل رکیب ( )Combined Cycleالزام م باشد .بنابرای
مطلوب است هنگاک قرارگیری واحدها در حالت سیکل رکیب  ،کنتر خودکار بارگیری بلوک فعها باشهد و
 Setpointبه کل بلوک اعما شود.
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شکل  -1دیاگراک نحوه ار باطات سیگنال و منطق اجرای سیستم

AGC
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 .3فرمان در نیروگاه برق-آبی :مطابق با دستورالعمل ثابت بهرهبرداری ،قابلیت فرمان مجزا به هر واحهد در مهد
 Singleو فرمان کل به واحدهای شرکت کننده در کنتر یکنار ه  Joint Controlالزام م باشد.
 .4نوع سیگنال فرمان :سیستم  AGCمرکز دیسنا ینی قابلیت ارسا فرمان  Setpointبصورت آنالوگ و پهالس
(دیجیتا ) را دارا م باشد ،لیک

رجیحاً به منظور باالبردن دقت و قابلیت اطمینان ،ارسها مقهدار آنهالوگ و

دریافت آن در سیستم کنتر نیروگاه مطلوب م باشد.
 .5محل نصب تجهیزات و تغذیه :نصب ماژو های جانب (کارتهای  ،I/Oجهیزات  ، AGC Failرله و  )...در
موقعیت پایانه راه دور ( )RTUنیروگاه ،درنظر گرفته م شود و امی

غذیهه جهیهزات نصهب شهده از منبهع

غذیه مربوط به پایانه راه دور یا  Protocol Convertorبا شرایط و مششصات مربوطه در نظر گرفته م شود.
 .6رنج بارگیری :بمنظور افزایش قابلیت اطمینان و عدک ورود به  Forbidden Zoneواحد حهت کنتهر ،AGC
دو مقدار آنالوگ از سمت نیروگاه جهت عی حد بهاال و پهایی ( )Min/Max MWبهه دیسهنا ینی ارسها
م گردد.
توجه :الزک است نیروگاه عالوه بر ارسا ای مقادیر به دیسنا ینی ،نها در همی رنج مقادیر  Setpointرا از
دیسنا ینی بنذیرد و فرامی بیشتر از  Max_MWو کمتر از  Min_MWدر سیستم کنتر نیروگاه مردود گردد.
توجه :مقدار ارسال سیگنالهای  Joint_Max_MW / Joint_Min_MWشامل بیشتری /کمتری مقدار وان اکتیو
قابل بهره برداری از مجموع واحدهای مشترک در  Joint Controlنیروگاههای برق آب م باشد.
 .7پروتکل :در صورت ار باط پرو کل نیروگاه و  ،RTUضم رعایت شرایط و الزامهات دسهتوالعمل دریافهت
پرو کل اطالعات از سیستم کنتر نیروگاه ،امکان عریف سیگنا های مربهوط بهه  AGCبهه صهورت لینهک
پرو کل ه وجههود دارد .همچنههی درصههورت وجههود ههاخیر احتمههال در بههاد داده ههها روی لینههک و یهها
محدودیتهای دیگر ،پیشنهاد م شود سیگنا های متاثر به صورت کانونشنا و با نصب ماژو های  I/Oروی
 RTUاجرا گردند.
 .8منطق  :AGC FAILجهت باال بردن قابلیت اطمینان در نیروگاه و مرکز دیسهنا ینی ،یهک فانکشه بهه نهاک
 AGC_Failمطابق با دیاگراک شکل ( )1در نظرگرفته م شود که حاگز شرایط زیر م باشد:
 با ظاهر شدن  AGC_FAILکنتر واحد از  AGCدر دیسنا ینی ( )Remoteخهار گردیهده و بهه صهورت
( Localنیروگاه) کنتر م شود؛ ضمناً آالرک مربوطه به مرکز دیسنا ینی ارسا م گردد و قابلیت فعا شدن
 AGCو انتشاب مد  Remoteدر نیروگاه وجود ندارد.
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 مطابق با شما یک دیاگراک طرح -1 ،وقف واحد -2 ،آالرکهای هشدار دهنده و محدودیت کننده بار واحهد،
 -3باز بودن کلید  -4 ،GCBاز کار افتادن لینک بی سیستم کنتر نیروگاه و( RTUمشمو نیروگاهههای کهه
ار باط پرو کل با  RTUبرقرار است) -5 ،آالرک  -6 ،RTUوضهعیت  LOCALپنهل RTUو ههر سهیگنا یها
آالرک که از دید نیروگاه عامل جهت از کار افتادن کنتر  Remoteنیروگاه و  AGCلق م شود ،منجهر بهه
 AGC_FAILخواهد شد .بعالوه -7 ،سهیگنا  AGC_SUSPENDو  -8منطهق  FORCE_TO_LOCALنیهز
باعث  AGC_FAILم شوند که در ادامه شرح داده شده است.
 یک سیگنا باینری فرمان از مرکز دیسنا ینی به سمت نیروگاه با عنهوان  AGC_SUSPENDجههت فعها
سازی  AGC_FAILو فرمان  AGC_READYجهت ریست کردن آن و اعالک شرایط نرما برای فعالسازی
 AGCاز سمت اسکادا دیسنا ینی درنظر گرفته م شود .ای فرامی بصورت پهالس ارسها مه شهوند لهذا
دابیر الزک جهت ساخت  Latchدر سیستم کنتر نیروگاه الزک م باشد.
 یک  Toggle Buttonجهت طراح
و به عبار

 Force_To_Localدر شرایط بحران بمنظور فعا سازی AGC_FAIL

از کار انداخت دست  AGCوسط اپرا ور مرکز کنتر نیروگاه در نظر گرفته شده اسهت .ضهمناً

الزک است آالرک ای سیگنا بعد از فعا شدن در نیروگاه حت عنوان  Forced_Localبه دیسنا ینی ارسا
گردد.
توجه :سیگنا های  RTU_LOCAL ،RTU_ALARMو AGC_SUSPENDباید در قسمت COMMON

نیروگاه عریف گردد و خار بودن واحد یا عمیرات باعث غیرفعا شدن ای سیگنا ها در واحدهای دیگر
نگردد.
توجه :ارسا سیگنا  RTU_LOCAL ،RTU_ALARMو AGC_SUSPENDاز پایانه راه دور به سیستم کنتر
نیروگاه با کنتاکت بسته ( )NCو  RTU_ALARMسری شده با کنتاکت فیزیک رله پایش غذیه سابرک م باشد.
 .9الزامات  HMIو  Logicنیروگاه :براساس دیاگراک سیگنالینی در شما یک طهرح اراگهه شهده (شهکل ،)1الزک
است نیروگاه مهیدات الزک جهت اجرای موارد زیر را درنظر داشته باشد:
 پیاده سازی الجیک سوگیچ  Setpointاز نیروگاه به دیسنا ینی بعد از  Remoteشدن واحهد/بلوک و اعمها
فرمان  Setpointروی گاورنر و یا کنترلر ماژو بلوک.
 پیاده سازی الجیک  AGC Failمطابق با منطق مطلوب در بند .8
 نمایش  Setpointارسال از دیسنا ینی در  Workstationنیروگاه (در هر دو حالت  Localو .)Remote
 نمایش وضعیت  RTU_Local ،RTU_Alarm ،AGC_Failو  AGC_Suspendدر  Workstationنیروگاه.
 اضافهکردن  Toggle Buttonجهت سلکتور  Remote/Localهر واحد/بلوک در  Workstationنیروگاه.
 اضافهکردن  Toggle Buttonجهت طراح منطق  Force_To_Localهر واحد/بلوک مطابق منطق بند .8
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عریف متغیرها جهت ارسا مقادیر  Max/Min MWاز  Workstationنیروگاه و طراح  Limiterبرای .SP

 فالو کردن مقدار ولید واقع واحد وسط نیروگاه بمنظور جلوگیری از غییر ناگهان بار واحد حی گذار از
حالت  Remoteبه ( .Localضمناً مهیدات مشهابه جههت گهذار از حالهت  Localبهه  Remoteدر الجیهک
اسکادا دیسنا ینی وجود دارد که همواره قبل از  Remoteشدن واحد SP ،ارسال با مقهدار ولیهد همسهان
م گردد)
 عدک امکان فرمان به واحد وسط بهرهبردار محل نیروگاه زمان که واحد در حالت  Remoteو حت اختیار
سیستم  AGCاست.
روند تست محلی و راه دور

 تست محلی از پایانه راه دور
 بررس مسیر سیم بندی مربوط به سیگنا های  AGCاز  RTUا نیروگاه I/O ،ک و ست سیموله بررس-

نظیمات مربوط به  Scaleمقادیر و منطق  AGCپیاده سازی شده در سیستم کنتر نیروگاه

نظیم مقدار  Setpointدر  RTUبرابر با ولید واحد قبل از قرارگیری نیروگاه در مد Remote

 غیر فعا کردن وضعیت کنتر فرکانس اولیه واحد-

قرارگیری نیروگاه در مد  Remoteبه منظور اعما  Setpointبه واحد ،بالک یا Joint

 افزایش و کاهش  Setpointدر محدوده مجاز اعالم از مرکز دیسنا ینی و بررس رفتار واحد فعا سازی مد کنتر فرکانس اولیه و اعما مجدد  Setpointافزایش و کاهش-

ست و شبیه سازی منطق AGC Fail

 بررس عملکرد کلید  Force_to_Localواحد و بلوک تست راه دور از مرکز دیسپاچینگ
 -صحت سنج

مام سهیگنا ههای ارسهال و دریهافت

مربوطهه از جملهه Setpoint, Active Power,

Setpoint_FB, Local/Remote, Max/Min MW, Ramp Rate

-

نظیم مقدار  Setpointبرابر با ولید واحد در مرکز دیسنا ینی

 برقراری  DTSبا نیروگاه جهت انتشاب مد  Remoteدر نیروگاه فرمان افزایش و کاهش  Setpointاز مرکز دیسنا ینی در مد  Manualو بررس رفتار واحد-

ست و شبیهسازی منطق  AGC_Failو کمیل ک لیست رعایت الزامات  AGCمطابق با جدو ()1
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جدو  -1ک لیست ست الزامات

AGC
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شابلون سیگنالهای مرتبط با سیستم AGC
نیروگاههای حرارتی و برقآبی
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