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Стабилност на работата на ЕЕС

9.1. Преодни процеси во ЕЕС

Електроенергетскиот систем е динамички систем кој поради непрекинатите
промени на оптоварувањето, многу ретко или практично никогаш не работи во
стационарен режим на работа. Меѓутоа, промените се најчесто од таков карактер, така
да предизвикуваат мали промени на параметрите на системот (напон, струја, моќност,
фреквенција), при што режимот може да се третира како стационарен. Преминувањето
од еден стационарен режим во друг е проследено со појава на електромагнетни и
електромеханички преодни процеси. Понекогаш, дури и кога пореметувањата се мали,
тие можат да предизвикаат преоден процес кој нема да заврши со нов стационарен
режим на работа. Во тој случај, преодниот процес нема придушен карактер, а
режимските параметри постојано се оддалечуваат од своите почетни и добиваат
недозволени вредности (пр. зголемување на бројот на вртежи кај синхроните
генератори, перманентно зголемување на напонот). Поради тоа доаѓа до принуден
испад од погон на некој агрегат или распад на целиот ЕЕС. Малите промени кои
непрекинато се случуваат при нормалната работа на системот не треба да предизвикаат
нарушување на стабилноста на системот т.е системот треба да поседува статичка
стабилност. Значи, поимот статичка стабилност може да се дефинира како способност
на системот, по настаното мало пореметување, тој да се врати во првобитниот работен
режим, или пак да премине во нов стационарен режим, близок до претходниот.
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Појавата на нагли и големи пореметувања во системот (куси врски, хавариски
исклучувања на големи генераторски единици или преносни водови) предизвикуваат
значајни промени на режимските параметри. Ако преодниот процес во системот после
вакви пореметувања заврши со нова рамнотежна состојба, за него велиме дека е
динамички стабилен. Значи, поимот динамичка стабилност може да се дефинира како
способност на системот, по настаното големо пореметување, тој да воспостави нов
стационарен режим со нови режимски параметри. Притоа, новите режимски параметри
треба да имаат вредности кои многу не се разликуваат од претходните.

9.2. Основни равенства на синхрон агрегат

Синхрониот агрегат претставува машинска група која се состои од турбина и
синхрон генератор (сл. 9.1). Синхрониот генератор задвижен од тубината под дејство
на механичкиот момент Мm се врти со одредена брзина n (s-1) , односно со аголна
брзина ω = 2π·n (rad/s). При тоа му се предава механичка моќност Pm = ω·Mm. Најголем
дел од механичката моќност синхрониот генератор ја трансформира во електрична
моќност Pе која понатаму се предава во мрежата.
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Сл. 9.1. Основни компоненти на синхрон агрегат

Во услови на стационарен режим, механичкиот момент на турбината Мm е
еднаков на електромагнетниот момент на генераторот Ме, кој му се спротивставува т.е.
Mm = Me

(9.1)

Ако наместо моментите во равенството (9.1) се внесе синхроната електрична моќност и
механичката моќност на турбината, занемарувајќи ги незначителните загуби во
агрегатот, се добива основното равенство на синхрониот агрегат во стационарен
режим:

Pm = Pe

(9.2)
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Во случај на пореметување на режимот на работа на ЕЕС, се нарушува
основното равенство (9.2). Генераторот наеднаш ја менува моќноста што ја оддава во
мрежата, додека механичката моќност, заради тромото реагирање на турбинскиот
регулатор, останува во почетните моменти константна. Ако како резултат на
настанатото пореметување, оддаваната моќност се намали, ќе надвладее механичката
моќност и агрегатот ќе почне да забрзува. Во текот на овој преоден процес почнуваат
да делуваат и две нови моќности кои со своето делување настојуваат да ги спречат
настанатите промени. Тоа се т.н. инерциона моќност (PJ) како резултат на инерционите
вртливи маси на агрегатот и т.н. асинхрона моќност (Pa) како резултат на индуцираните
струи во масивните делови на роторот поради релативната разлика меѓу брзината на
вртење на роторот и синхроната брзина на вртливото магнетно поле на статорот.
Според тоа, основното равенство за биланс на моќности на синхрониот агрегат при
преоден режим е:
Pe + PJ + Pa = Pm

(9.3)

Равенството (9.3) претставува основа за пресметување на сите преодни процеси во
агрегатот.

9.2.1. Синхрона електрична моќност

Синхрона електрична моќност е активна моќност која генераторот ја оддава во
мрежа. За разгледување на проблемите на паралелната работа на синхроната машина
најпогодно е моќноста да се изрази со големини кои ја карактеризираат таа паралелна
работа: напонот на мрежата U , електромоторната сила на генераторот Е и аголот δ
помеѓу векторите на напонот и е.м.с.
Ако се земе дека напонот и фреквенцијата се константни т.е. генераторот работи
паралелно со “крута“ мрежа, а исто така и возбудата и електромоторната сила на
генераторот се константни, тогаш моќноста на машината зависи само од аголот δ т.е.
P=f (δ ). Функцијата P = f (δ ) е аголна карактеристика или карактеристика на моќност
на синхрониот генератор и зависи од тоа дали синхроната машина е со испакнати
полови или со полн индуктор (равенство (6.8) и (6.10) во шесто поглавје).


Хидрогенератор:

P=

E ⋅U f
Xd

Uf2  1
1 
sin δ +
−

 ⋅ sin 2δ
2  X d X q 

(9.4)
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Вториот член од (9.4) има амплитуда која е 10÷15% од амплитудата на
основниот хармоник и при разгледување на преодните процеси, најчесто се занемарува.


Турбогенератор:

P=

E ⋅U f
Xd

sin δ = Pm ⋅ sin δ

(9.5)

9.2.2. Асинхрона електрична моќност

Кога ќе се појави релативната разлика меѓу брзината на вртење на роторот и
синхроната брзина на вртливото магнетно поле на статорот, т.н. лизгање, во масивните
делови на роторот и пригушната намотка ќе се индуцира електромоторна сила и ќе
потече струја која развива т.н. асинхрона моќност Pa.

Pa = K p

dδ
dt

(9.6)

Асинхроната моќност создава момент кој е пропорционален на лизгањето, по
ист принцип како и асинхроните машини. Асинхрониот момент со својата појава го
стабилизираат преодниот процес, а на осцилациите кои притоа настануваат им даваат
пригушен карактер.

9.2.3. Инерциона моќност

При секоја промена на аголната брзина се менува и кинетичката енергија на
вртливите маси. Според законот на инерција, се јавува еден сопирачки вртлив момент
МЈ кој настојува да ја спречи промената на брзината:

MJ = J ⋅

dω
dt

бидејќи аголната брзина на роторот е ω = ω0 +

MJ = J ⋅

(9.7)
dδ
изразот (9.7) ќе добие облик:
dt

d 
dδ 
d 2δ
ω
+
=
J
⋅
0
dt 
dt 
dt 2

(9.8)

а соодветната инерциона моќност:

PJ = M J ⋅ ω0 = J ⋅ ω0 ⋅

d 2δ
dt 2

(9.9)
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Наместо моментот на инерција Ј (kg·m2), во литературата и во пракса, многу
често се користи т.н. време на залет ТЈ. Тоа е време потребно агрегатот да се залета од

ω = 0 до синхрона брзина ω = ω0 под дејство на константен номинален момент Мn и
при cos ϕ = 1. Времето на залет се движи околу 4 – 12 s зависно од големината и типот
на агрегатот. Од самата дефиниција следи:

TJ =

J ⋅ ω0 J ⋅ ω0 2
=
Mn
Sn

(9.10)

каде Sn - номинална моќност на агрегатот.
Конечно, од равенството (9.3) произлегува потполната диференцијална равенка
која ги опишува електромеханичките преодни процеси кај синхроните генератори:

TJ ⋅ Sn d 2δ
dδ
Pm ⋅ sin δ +
+ Kp ⋅
= Pm
2
ω0 dt
dt
Величината

T j ⋅ Sn

ω0

(9.11)

= M од (9.11) се нарекува константа на инерција на агрегатот.

Заради олеснување на пресметките, во равенката (9.11), се прават одредени
упростувања и занемарувања. Пред сé, се занемарува членот K p

dδ
т.е. се занемарува
dt

влијанието на придушувањето на преодниот процес. Тоа значи дека ако добиеме
решение кое има непридушени осцилации кои траат бесконечно долго, системот е
стабилен, а всушност осцилациите постепено ќе се придушуваат заради поволното
влијание на асинхроната моќност.
Заради бавното делување на турбинскиот регулатор, се усвојува дека механичка
моќност на турбината Pm e константна во текот на целиот преоден процес.
Регулаторот на напон, кој зависно од неговиот тип и брзина може да влијае на
карактерот на преодните процеси, се третира упростено при моделирањето на
генераторите.
Се занемарува испакнатоста на половите кај хидрогенераторите, т.е. тие во
електричниот модел се прикажуваат исто како и турбогенераторите, со внатрешната
електромоторна сила Eq зад реактанса Xq.
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9.3. Статичка стабилност на ЕЕС

Способноста на системот, по настаното мало пореметување, тој да се врати во
првобитниот работен режим, или пак да премине во нов стационарен режим, близок до
претходниот поимот се нарекува статичка стабилност. Проблематиката на статичка
стабилност е разгледана на едноставен пример на генератор приклучен на крута мрежа

(сл. 9.2).
G

T

∞

V

крута
мрежа

Сл. 9.2. Генератор приклучен на крута мрежа

Соодветната заменска шема на посматраниот систем е прикажана на сл. 9.3 при
што се занемарени активните отпорности на сите елементи од системот:
Xq

X tr

Xv

+

+

U

E

Сл. 9.3. Заменска шема на системот од сл. 9.2
Во стационарен режим, генераторот оддава активна моќност P0 , а
карактеристиката на моќност со која работи генераторот е дадена со изразот:

Pe (δ ) =

E ⋅U
sin δ
XΣ

(9.12)

каде X Σ = X q + X tr + X v , а δ е аголот помеѓу векторите на напоните U и E
Во услови на рамнотежа, механичката моќност Pm

што турбината ја предава на

P0

при што генераторот може да

генераторот е еднаква на електричната моќност

работи во една од двете точки А или Б на карактеристиката на моќност (сл. 9.4)
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P
PM

A

Pm

B
Pe (δ )

δ
Сл. 9.4. Карактеристика на моќност
Ако од било какви причини дошло до зголемување на аголот δ за мал износ
т.е δ = δ0 + ∆δ , тоа ќе значи промена на електричната моќност што генераторот ја
оддава во мрежата:

Pe = PM sin(δ 0 + ∆δ )

(9.13)

додека механичката моќност на турбината и понатаму останува иста. Како резултат на
пореметувањето, ќе дојде до нарушување на рамнотежата на моментите и на
моќностите:

∆P = Pm − Pe = PM sin δ 0 − PM sin(δ 0 + ∆δ )

(9.14)

Со оглед на тоа дека sin(δ 0 + ∆δ ) ≈ sin δ 0 + cos δ 0 ⋅ ∆δ релацијата (9.14) ќе биде:
 dP 
∆P = − PM ⋅ cos δ 0 ⋅ ∆δ = − 
 ⋅ ∆δ = − Ps ⋅ ∆δ
 d δ 0

(9.15)

Величината Ps се нарекува синхронизациона моќност.
Преодниот електромеханички процес во овој случај ќе биде опишан со
диференцијалната равенка:

M

d 2δ
= Pm − Pe = − Ps ⋅ ∆δ
dt 2

(9.16)

која после средувањето, земајќи предвид дека δ = δ0 + ∆δ , добива облик:

d 2 ∆δ Ps
+ ∆δ = 0
dt 2
M

(9.17)

Решението на оваа диференцијална равенка, во општ случај, ќе гласи:

∆δ (t ) = K1 ⋅ er1 ⋅t + K 2 ⋅ er2 ⋅t

(9.18)

каде што r1 и r2 се корени на карактеристичната равенка:

r2 +

Ps
=0
M

(9.19)
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Во случај кога е Ps = dP / dδ > 0 (работна точка А), корените r1 и r2 се чисто
имагинарни, а решението на (9.17) го има обликот:

∆δ (t ) = K1 ⋅ e jωn ⋅t + K 2 ⋅ e− jωn ⋅t = K sin(ωn ⋅ t + ϕ )

(9.20)

каде ωn е сопствена (кружна) фреквенција на осцилирање на роторот на синхрониот
генератор. Осцилациите би траеле бесконечно долго заради занемарената асинхроната
моќност. Всушност, после извесно време (неколку секунди) тие ќе се придушат и
системот ќе го воспостави првобитниот стационарен режим. Според тоа, доколку во
режимот што му претходел на малото пореметување генераторот работел во работната
точка А (сл. 9.4), синхронизационата моќност Ps ќе биде позитивна, преодниот процес
ќе има придушено-осцилаторен карактер, што значи дека системот е статички
стабилен.
Доколку синхронизационата моќност е негативна (пр. кога генераторот работи
во точка Б), тогаш корените на (9.19) се реални и различни по знак, па решението за ∆δ
ќе има апериодичен карактер:

∆δ (t ) = K1 ⋅ em⋅t + K 2 ⋅ e− m⋅t

(9.21)

Графичкиот приказ на ∆δ (t) (сл. 9.5) покажува дека прирастот ∆δ , а со тоа и аголот δ
имаат тенденција за непрекинато зголемување, што значи дека системот е статички
нестабилен.

∆δ
∆δ (t)

Сл. 9.5. Промена на ∆δ во случај на статички нестабилен систем

Може да се заклучи дека потребен и доволен услов за статичка стабилност на
работата на синхрон генератор приклучен на крута мрежа, е синхронизационата
моќност во режимот кој преходел на пореметувањето да биде позитивна т.е.:
 dP 
Ps (δ 0 ) = 
 >0
 d δ 0

(9.22)
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Тоа практично значи дека системот ќе биде статички стабилен ако работната точка му
се наоѓа на растечкиот дел од синусоидата од сл. 9.4.

9.4. Транзиентна (динамичка) стабилност

Подрачјето на транзиентна (динамичка) стабилност ги опфаќа анализите на
преодните електромеханички процеси до кои доаѓа при нагли и големи пореметувања
во ЕЕС:

•

куси врски во електроенергетскиот систем;

•

испади на големи генераторски единици;

•

нагли вклучувања или исклучувања на големи потрошувачи;

•

промени во конфигурација на мрежата и др.

Ваквите пореметувања предизвикуваат електромеханички преоден процес чиј
резултат е нишање на синхроните генератори. Нишањето на машините всушност се
осцилации на нивните ротори во однос на синхроната брзина на вртење. Овие
отстапувања на брзината на вртење се релативно мали (неколку проценти), но од
интерес на проблематиката на транзиентна стабилност е карактерот на овие
отстапувања. Кога системот е динамички стабилен, по извесно време кое трае неколку
секунди, осцилациите на синхроните машини постепено се придушуваат. Системот
притоа завзема нова рамнотежна состојба со нови режимски параметри. Меѓутоа, има
случаи кога рамнотежна состојба не се достигнува, туку брзините на вртење на една
или повеќе машини, по настанатото пореметување, постојано се оддалечуваат од
синхроната брзина. Тогаш станува збор за динамички нестабилен систем.
При анализа на транзиентна (динамичка) стабилност исто така се прават
одредени упростувања кои не влијаат многу врз анализите и одредувањето на
карактерот на преодниот процес, а од друга страна ги олеснуваат пресметките:

•

Се занемарува делувањето на турбинскиот регулатор заради неговата

тромост во делувањето. Со оглед на краткотрајноста на преодниот процес при нагли
пореметувања во системот, воопшто и не доаѓа до делување на регулаторот, па за
времето на целиот анализиран период на преодниот процес се усвојува дека
механичката моќност на турбината е константна и еднаква на оддаваната активна
електрична моќност на генераторот пред настанување на пореметувањето.
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•

Се занемарува делувањето на регулаторот на напон. Заради магнетната

инерција, може да се смета дека магнетниот флукс на генераторот не се изменил или се
изменил сосема малку. Тоа значи дека регулаторот на напон не стигнал да реагира, или
не успеал значително да ја промени возбудната струја. Оваа претпоставка не е сосема
коректна кога се работи за брзи електронски регулатори на возбудата. Меѓутоа,
правилното уважување на делувањето на регулаторите на напон е многу сложено и
затоа се прибегнува кон упростување, т.е. синхрониот генератор се моделира со
константна електромоторна сила Е’ зад транзиентната реактанса X d' .

•

Како и кај анализите на статичката стабилност, се занемаруваат сите

придушни (асинхрони) моменти кои се јавуваат при брзини на вртење различни од
синхроната. Кај тој случај, при динамички стабилен систем, преодниот процес би бил
проследен со осцилации кои би траеле бесконечно долго. Тоа значи дека нишањето кај
реалните системи, кај кои постојат придушни моменти, ќе има придушено –
осцилаторен карактер и по некое конечно време ќе заврши со нова стационарна
состојба.
Со цел да се добие физичка слика за проблематиката на транзиентна стабилност
прикажан е едноставен случај на генератор кој , преку преносен систем, е приклучен на
крута мрежа (сл. 9.6.)

G

T

V

∞

крута
мрежа

V
Сл. 9.6. Едномашински систем на генератор приклучен на крута мрежа

Кога се работи за преодни (транзиентни) појави, синхрониот генератор се
еквивалентира со електромоторна сила E’ и преодната реактанса X d' . Еквивалентната
шема е дадена на сл. 9.7. при што се занемарени активните отпорности (заради тоа што
кај високонапонските мрежи X/R >>1):
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Xv
X tr

X 'd

Xv

+

+
U

E'

Сл. 9.7. Еквивалентна шема за мрежата прикажана на сл. 9.6

Во посматраниот случај, генераторот оддава активна моќност определена со
неговата карактеристика на моќност (9.23):

Pe1 (δ ) =
каде X Σ1 = X d' + X tr +

E ' ⋅U
sin δ
X Σ1

(9.23)

Xv
, а δ е аголот помеѓу векторите на напоните U и E’.
2

Нека сега се претпостави исклучување на еден од преносните водови.
Претпоставувајќи дека напоните не се промениле, заради промената на меѓусебната
реактанса XΣ , работната карактеристика на генераторот ќе се промени според изразот:

E ' ⋅U
Pe 2 (δ ) =
sin δ
X Σ2

(9.24)

каде X Σ 2 = X d' + X tr + X v
Промената на електричната моќност на генераторот е прикажана на сл. 9.8 при
што кривата 1 се однесува на случај на два паралелно приклучени водови, а кривата 2
за случај кога еден од водовите е исклучен.

P

d
Pm

a

c
b

Pe1 (δ )
Pe 2 (δ )

2

1
δ

Сл. 9.8. Работни карактеристики на моќност за примерот од сл. 9.6
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Хоризонталната линија означена со

Pm

на сликата 9.8

ја претставува

механичката моќност која ја дава турбината. Погонската состојба пред исклучување на
далекуводот е одредена со точката “a” . Во мементот на исклучување на далекуводот,
електричната моќност нагло се смалува на вредност одредена со точката “b” на
кривата 2. Точките а и b одговараат на иста вредност на аголот δ, затоа што брзината
на вртење не може моментално да се промени заради инерционите маси на роторите на
генераторот и турбината. Моќноста на турбината останува иста (Pm) бидејќи
турбинскиот регулатор делува само при промена на брзината на вртење која во
почетокот на преодниот процес останува непроменета. Кај современите турбински
регулатори кои се снабдени со уреди за брзо затворање на дотокот на пареа или вода,
времето на реакција е 0,1 – 0,2 s од моментот на детектирање на промената (осетливост
на регулаторот). Ако транзиентната стабилност се испитува во период подолг од ова
време, занемарување на делувањето на регулаторот внесува грешка, која и во тој случај
е на страната на сигурноста. Заради тоа, како што веќе беше кажано, се занемарува
делувањето на турбинскиот регулатор.
Според тоа, во точката “b” електричната моќност на генераторот е помала од
механичката моќност на турбината, а со тоа и електромагнетниот момент Ме од
механичкиот момент Мm . Заради настанатиот дебаланс ∆P = Pm – Pe > 0 , ќе дојде до
забрзување на роторот на агрегатот и до постепено зголемување на аголот δ . При тоа,
во секој момент, аголното забрзување а ќе биде пропорционално на дебалансот ∆P.
Со зголемување на аголот δ , ќе се намалува разликата меѓу моментите. Електричната
и механичката моќност постигнуваат рамнотежа во точката “c”

(сл. 9.8) кога и

забрзувањето а = 0. Но, процесот не завршува тука, бидејќи во тој момент брзината на
вртење на роторот е поголема од брзината на вртливото магнетно поле. Заради
инерцијата на ротирачките маси, доаѓа до понатамошно зголемување на аголот δ што
значи дека сега електричната моќност ќе преовладува над механичката т.е. ∆P < 0 т.е
аголното забрзување ќе стане негативно. Сега генераторот оддава повеќе енергија
отколку што прима од турбината, па вишокот на енергија го црпи од кинетичката
енергија на вртливите маси на агрегатот. Тоа значи дека доаѓа до кочење на роторот, па
кога ќе се потроши акумулираната кинетичка енергија од фазата на забрзување,
брзината на вртење ќе биде еднаква на синхроната, а работната состојба одговара на
точката “d”. И во таа состојба оддаваната електрична моќност превладува во однос на
механичката и кочењето на роторот продолжува и понатаму, а аголот δ ќе почне да се
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намалува. Кога роторот ќе дојде во состојба која одговара на точката “c”, повторно
имаме рамнотежа

Pm = Pe , но сега брзината на вртење на роторот е помала од

синхроната, па аголот δ и понатаму ќе се намалува сé додека не достигне состојбата
која одговара на точката “b”. Оттука процесот се повторува и тоа би траело бесконечно
долго доколку не би постоеле придушните моменти. Всушност, после повеќе
придушени осцилации, се воспоставува нова рамнотежна состојба во точката “c” кога
генераторот оддава иста моќност како и пред настанувањето на промените, но сега со
зголемен агол δ .

9.4.1. Правило на еднакви површини

Заради анализа на карактерот на преодниот процес во случај на нагли промени
во системот, повторно се разгледува системот прикажан на сликата 9.6. непосредно по
исклучување на водот. Во периодот на забрзување кога аголот δ се наоѓа во интервалот

δ0 < δ < δ1 и кога ∆P > 0, a > 0, роторот ја зголемува својата брзина, а со тоа ја
зголемува и својата кинетичка енергија Wk. Кога ќе се достигне состојбата во точката

“c” (δ = δ1), брзината ја достигнува максималната вредност, а со тоа и кинетичката
енергија на роторот (сл. 9.9).

P

d
f Pe1 (δ )
a
Pm + c e
Pe2 (δ )
1
2
b
δ

δ 0 δ1 δ 2

δ max

Сл. 9.9. Површини на забрзување (fabc) и површина на забавување (fcde) на
карактеристиките на моќност
Прирастот на кинетичката енергија ∆Wk1 може да се пресмета како работа што
е извршена за време на забрзувањето:
δ1

∆Wk 1 =

∫ ∆M (δ ) dδ =

δ0

δ1

∫
δ

0

∆P(δ )

ω

dδ

(9.25)
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Во текот на преодниот процес брзината на вртење ω постојано се менува, но за
многу мали вредности. Затоа може да се усвои дека ω ≈ ω0 = const , т.е приближно ќе
важи:
δ1

∆Wk1 =

∫

∆P (δ )

δ0

ω0

dδ =

1

δ1

∫ ∆P(δ ) dδ =

ω0 δ

0

1

δ1

ω0 δ∫

( Pe 2 (δ ) − Pm ) dδ

(9.26)

0

Во периодот на забавување (δ1 < δ < δ2 ; ∆P < 0, a < 0) акумулираната
кинетичка енергија во роторот ∆Wk1 се претвора во потенцијална енергија, така што во
моментот кога ќе се достигне максималниот агол δ = δ2 , брзината на вртење е еднаква
на синхроната ω = ω0 , а работата која ќе ја изврши роторот во периодот на кочење ќе
биде:

∆Wk 2 =

1

ω0

δ2

∫ ∆P(δ ) dδ

(9.27)

δ1

Ако се воведат ознаките:
δ2

δ1

∫ ∆P(δ ) dδ = f
δ
0

abc

=A

+

и

∫ ∆P(δ ) dδ = f
δ

cde

= A−

(9.28)

1

Величините А+ и А- ги претставуваат површините опфатени со кривата Pe2 (δ)
и правата Pm во периодите на забрзување и забавување (сл. 9.9) и аналогно на тоа се
нарекуваат површина на забрзување (А+)

и површина на забавување (А-). Според

законот за конзервација на енергијата кај ротационите движења, овие две површини
секогаш се еднакви т.е.:

A+ = A−

(9.29)

а релацијата (9.29) се нарекува правило на еднакви површини.
Површината ограничена со кривата Pe2 (δ) и Pm во интервалот меѓу точките
−
c и f претставува максимална површина ( Amax
) која стои на располагање за кочење на

генераторот (сл. 9.10). Услов за зачувување на транзиентната (динамичка) стабилност е
површина на кочење да биде најмалку еднаква на површината на забрзување т.е.
кинетичката енергија потрошена при кочење не треба да е помала од кинетичката
енергија акумулирана при забрзување. Во спротивен случај, заради вишок на енергија,
при нишањето ќе биде премината точката f (сл. 9.9), т.е. агрегатот ќе испадне од
синхронизам:
−
Amax
> A+

(9.30)
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P
Pe1 (δ )

Pm

Pe 2 (δ )
-

a
+

b

c

f

δ

Сл. 9.10. Граница на максимална расположива површина за кочење

Условот (9.30 ) воедно претставува и критериум за транзиентна (динамичка)
стабилност.

9.4.1. Транзиентна стабилност при појава на куси врски

Кусите врски се најтежок случај на пореметување на работата на ЕЕС и
најголема опасност за стабилноста на ЕЕС. Посебно се опасни трифазните куси врски
настанати во самата електрична централа или во нејзина непосредна близина. Во
таквите случаи, генераторите во целост се растоваруваат од активна моќност со оглед
на индуктивниот карактер на струите на куси врски. На тој начин, целата механичка
моќност на турбината се троши на забрзување на роторот на агрегатот, па ако кусата
врска не е навреме исклучена, тоа ќе доведе до губење на синхронизмот т.е. испаѓање
на генераторот од погон. Ситуацијата е поповолна кога се работи за останатите видови
на куси врски, бидејќи кај нив дел од електричната моќност може да се пренесе преку
здравите фази.
Од тие причини, вообичаена пракса е работата на поважните централи и
преносни водови да се испитува и од аспект на транзиентна стабилност во случај на
куса врска. Прекинувачите на преносните високонапонски водови (220 kV и

400 kV)

треба да делуваат доволно брзо, за да во случај на триполна куса врска, не биде
загрозена стабилноста на системот. Обично, стабилноста на 110 kV мрежи се оценува
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во однос на двефазна куса врска со земја, а мрежите со понизок напон во однос на
еднополни и двополни куси врски.
Иако методата на еднакви површини може да се примени само на случаи на два
генератори или на генератор и крута мрежа поврзани преку преносен систем, таа
претставува корисна алатка при анализа на појавите поврзани со стабилноста на
системот при настанување на куса врска.
За даден систем генератор-крута мрежа поврзани преку два паралелни
преносени вода (сл. 9.11) разгледани се неколку случаи, за различни типови на куси
врски, настанати на различни места.
A

V1

∞

B

V2

K
Tr1

G

Tr 2

Сл. 9.11. Еднополна шема на систем генератор–крута мрежа поврзани преку паралелно
поврзани водови

•

Куса врска на собирница од електрична централа

Еквивалентната шема е прикажани на сл. 9.12 :
A
1

X 'd

X v1

X tr1

B

∞

X tr 2

2

X v2
+

+

U

E'

0

Сл. 9.12 Еквивалентна шема за мрежата од сл. 9.11 во случај на триполна куса
врска на собирниците на централата
Ако на собирницата во електричната централа (А) дојде до триполна куса врска,
низ водовите не може да се пренесува моќност што значи дека генераторот нагло се
растеретува од активни струи со истовремена појава на големи индуктивни струи на
куса врска. Таквото растеретување турбинскиот регулатор не може да го прати, па
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доаѓа до забрзување на роторот и до губење на синхронизмот. Соодветната
карактеристика на моќност е дадена на сл. 9.13:

P
Pe (δ )
Pm

a
+

δ
δ0

90°

Сл. 9.13 Карактеристика на моќност за мрежата од сл. 9.11 во случај на триполна куса
врска на собирниците на централата
Ако се посматра случај на несиметрична куса врска на собирница од централата,
важи еквивалентната шема дадена на сл. 9.14. Реактансата XA0 зависи од видот на
кусата врска. За еднополна куса врска претставува сериска врска на инверзната и
нултата еквивалентна реактанса гледано во однос на точките А и 0. Несиметричните
куси врски дозволуваат одреден проток на активна моќност низ здравите фази. Од
претпоставениот дијаграм на моќност прикажан на сл. 9. 15 се гледа дека, од истите
причини како и кај триполна куса врска, генераторот ќе испадне од синхронизам.
A
1

X 'd

X v1

X tr1

B

∞

X tr 2

2

X v2
+

+

E'

X A0

U

0

Сл. 9.14. Еквивалентна шема за мрежата од сл. 9.11 во случај на несиметрична
куса врска на собирниците на централата
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P
Pe (δ )
Pm

a
+

δ
δ0

90°

Сл. 9.15 Карактеристика на моќност за мрежата од сл. 9.11 во случај на несиметрична
куса врска на собирниците на централата

•

Куса врска на еден од водовите

Ако се разгледа случај на триполна куса врска на еден од водовите (точка К на
сл. 9.11), еквивалентната шема може да се прикаже како на сл. 9.16:
A
1

X 'd

B

X v1

X tr1

X tr 2

X V 2,a

2

X V 2,b

K

+

+

E'

U

0

Сл. 9.16. Заменска шема за мрежата од сл. 9.11 во случај на триполна куса врска
на еден од водовите
После трансформација на тријаголникот на реактансите на водовите во ѕвезда

(сл. 9.17), во кракот кон неутралата (0-0’) постои реактанса различна од нула. Тоа значи
дека постои можност на пренос на активна моќност меѓу генераторот и мрежата,
A

1

X 'd

X tr1

B

X A0 '

X B 0'

0'

X tr 2

2
+

+

E'

U

X K 0'
K

0

Сл. 9.17. Трансформирана заменска шема за мрежата од сл. 9.11 во случај на
триполна куса врска на еден од водовите
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но значително помала во однос на моќноста на преносот во нормален погон.
Ситуацијата на карактеристиката на моќност е прикажана на сл. 9.18. Кривата P1 (δ)

P

Ak
d

Pm

a f

+ cAz
b

P1 (δ )

e

-

P2 (δ )

δ 0 δ1 90° δ 2

δ

Сл. 9.18. Карактеристика на моќност за мрежата од сл. 9.11 во случај на
триполна куса врска на еден од водовите
важи за состојбата пред настанување на кусата врска, а кривата P2 (δ) за состојба после
исклучување на кусата врска. Во моментот на настанувањето на пореметувањето,
работната точка на генераторот моментално се поместува од “a” на P1 (δ) во точката

“b”, а аголот δ ја задржува првобитната вредност δ0 . Заради настанатата нерамнотежа
на моќностите, роторот на генераторот почнува да забрзува со зголемување на аголот
до вредност δ1 во точка “с”, кога релејната заштита го исклучува повредениот вод. Во
тој момент, работната точка преминува во “d ”, а преносот на енергија се одвива преку
здравиот вод по карактеристика P2 (δ). Сега електричната моќност е поголема од
механичката, па роторот ќе почне да забавува сé до точка “е”, кога роторот постигнува
синхрона брзина. Заради вишок на електрична моќност, кочењето тука не престанува,
така да почнува повратно движење на работната точка по кривата P2 (δ) со еден процес
на пригушени осцилации кои завршуваат во точката f. На сл. 9.18 површините на
забрзување Az и кочење Ак се еднакви, што значи дека стабилноста е зачувана. Тоа
може да се очекува кога триполната куса врска е доволно далеку од централата или ако
заштитата е доволно брза и селективно го исклучи повредениот вод.
На крајот, разгледан е случај на триполна куса врска на собирница В што
одговара на заменската шема дадена на сл. 9.19. Врз основа на досегашните
разгледувања, јасно е дека и во овој случај доаѓа до раздвојување на мрежата на два
дела, карактеристиката на моќност одговара со онаа на сл. 9.13. , што значи дека и во

20

9. Стабилност на работата на ЕЕС

овој случај не може да се одржи синхрона работа на генераторот. Тоа секако важи и во
случај на преносен систем составен од само еден вод.
A
1

X 'd

X v1

B

X tr1

X tr 2

2

X v2

+

+

U

E'

0

Сл. 9.19. Еквивалентна шема за мрежата од сл. 9.11 во случај на несиметрична
куса врска на собирниците на централата

9.4.1.1 Влијание на автоматско повторно вклучување врз
транзиентна стабилност
Примената на автоматско повторно вклучување (АПВ) може додатно да
допринесе кон зачувување на транзиентната стабилност. Тоа делува на тој начин што
заштитата двострано го исклучува повредениот вод, при што електричниот лак на
преодните дефекти се гаси во безнапонска пауза, а потоа автоматика прави обид за
повторно вклучување. Неуспешно повторно вклучување ги влошува приликите со
оглед на транзиентна стабилност. Заради тоа е потребна внимателна анализа при избор
и примена на автоматско повторно вклучување.
Заради анализа на влијанието на АПВ, повторно е разгледан случајот на
системот од сл. 9.11. во кој, на еден од водовите, на место К настанала куса врска.
Карактеристиката на моќност е дадена на сл. 9.20.

P

a
-

Pm
+

δ 0 δ1 δ 2 δ 3

δ

Сл. 9.20 Површини на забрзување и забавување при транзиентен циклус:
куса врска-погон со еден вод- погон со два вода (успешно АПВ)
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Процесот на промена на работните точки и на аголот δ е сличен на оној од
сл. 9.18. Во моментот кога е достигнат аголот δ1 АПВ го исклучува повреденио вод, а
после одредено време, при агол δ2 (сл. 9.20), автоматиката го вклучува водот. Ако
гасењето на лакот било успешно, работната точка се враќа на почетната карактеристика
на моќност, со зголемување на аголот до δ3 при што се создава површина на кочење
доволна за зачувување на стабилноста. После пригушени осцилации, работната точка
се враќа во “a”. Се разбира, и тука постои некој критичен агол δ1,kr до кој оштетениот
водот мора да се исклучи за да се одржи стабилен пренос.
На сл. 9.21 е прикажана карактеристика Pе (δ) за случај кога кусата врска не е
од преоден карактер. Сега водот, после вклучување при агол δ2 , сé уште се наоѓа во
состојба на куса врска, па после одредено време АПВ дефинитивно го исклучува
повредениот вод при агол δ3. Со оглед на тоа сега вкупното време на траење на кусата
врска е подолго, приликите се понеповолни и транзиентната стабилност не може да се
одржи.

P

-

-

Pm

+
+

+

δ 0 δ1 δ 2 δ 3

δ

Сл. 9.21. Површини на забрзување и забавување при транзиентен циклус: куса врскапогон со еден вод-АПВ на трајна куса-погон со еден вода (неуспешно АПВ)
Автоматско повторно вклучување е разгледано и за случај на систем на
генератор и крута мрежа поврзани преку еден преносен вод (сл. 9.22):

a)

V1
G

Tr1

∞

B

A

K

V2
Tr 2

Сл. 9.22. Систем на генератор-крута мрежа поврзани преку еден вод
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Случај на триполна куса врска е прикажан на сл. 9.23. Синусоидата Pе = f (δ) се
однесува на здрава мрежа. За време на кусата врска и при исклучен вод не постои
можност за пренос на моќност, па работната точка се движи по апцисата.
P
Ak

e
Pm

a

f

g
Pe = f (δ )

Az

bc d
δ 0 δ1 δ 2

δ3

δ

Сл. 9.23. Површини на забрзување и забавување при преодена триполна
куса врска со примена на АПВ (успешно АПВ)
Во моментот на настанување на кусата врска, активната моќност паѓа на нула и
работната точка од “a”

преоѓа во “b”

при ист агол δ0 . Бидејќи разликата меѓу

механичката и електричната моќност е позитивна, генераторот ќе се забрзува со
истовремено зголемување на аголот δ. Заради делување на АПВ, водот се исклучува
триполно (точката “с”), и бидејќи пренесената моќност и понатаму е нула, аголот δ и
понатаму се зголемува со движење на работната точка по апцисата. Во моментот на
повторното вклучување (точка “d ” ) ако дефектот бил од преоден карактер, генераторот продолжува да работи по првобитната карактеристика Pе = f (δ) со понатамошно
зголемување на аголот δ до δ3 , односно точка “f ” . Во овој пример системот останал
стабилен бидејќи точката “f ” е лево од граничната точка “g ”.
Со оглед на тоа што, според погонските статистики, околу 80% од преодните
куси врски на водовите се еднополни, многу често се користи еднополно автоматско
повторно вклучување. Во случај на еднополна куса врска можен е пренос на извесна
активна моќност низ здравите фази. Со цел да се воочи поволното делување на
еднополно АПВ прикажан е пример на триполно АПВ во случај на еднополна куса
врска (сл. 9.24). По настанување на к.в. работната точка од кривата Pе (δ ) преминува на
кривата Pе1 (δ ) движејќи се по неа се до моментот на триполно исклучување (точка

“с”). Бидејќи сега нема пренос на моќност за време на безнапонската пауза, работната
точка се движи по апцисата до “е” кога доаѓа до триполно повторно вклучување. Во
дадениот пример, бидејќи кинетичката енергија акумулирана при забрзување на
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роторот не може да се потроши пред доаѓање на работната точка во “g ” , стабилноста
не може да се одржи.

P
f
Pe (δ )

Pm

Ak
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-

g +
+

c
d e

b

Az P (δ )
e1

δ 0 δ1 δ 2

δ

Сл. 9.24. Влијание на примена на триполно АПВ при еднополна куса врска

Поволното влијание на еднополно АПВ, во однос на триполното, е прикажано
на сл. 9.25 со задржување на исто времетраење на кусата врска и безнапонската пауза.
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Сл. 9.24. Влијание на примена на еднополно АПВ при еднополна куса врска

И во овој случај, кривата Pе1 (δ ) одговара на состојба со еднополна куса врска.
Ако во моментот кој одговара на аголот δ1 еднополно се исклучи кусата врска, можен е
пренос на одредена активна моќност со посредство на здравите фази, што одговара на
кривата Pе2 (δ ). Се гледа дека во овој случај, површината на забрзување се намалува,
што бара и соодветна помала површина за кочење, така да во прикажаниот пример
транзиентната стабилност е зачувана.

