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. است که اخیرا در سایت بینالود نصب شده استDFIG  کیلو وات017 ژنراتور واقعـی- سیـستم تحتمطالعه در ایـن مقاله یک توربین:چکیده
 هرتز در سیستم2  نوسانهای الکترومکانیکی با فرکانس،اندازهگیریها و مشاهدات عینی از توربین مذکور نشان داده که در سرعتهای باالی باد
سـرعت از- کنترل توربین مذکور بر مبنای کنـترل تـوان و بـر اسـاس یـک منحنی تـوان.مکانیکی ظاهر میشود که باعث لرزش توربین میگردد
 بنابراین در ابتدا به. در این مقاله هدف تحلیل منشأ و علت پیدایش این نوسانها است.پیشتعیینشده توسط کارخانه سازنده صورت میگیرد
 در ادامه مودهای مکانیکی سیستم.سرعت مختص توربین پرداخته میشود-ژنراتور مذکور بر اساس منحنی توان-طراحی سیستم کنترل توان توربین
 هرتز) در2 تحت شرایط بهرهبرداری و سرعتهای مختلف باد استخراج گردیده و مشخص شده که در بعضی نقاط کار نوسانات فرکانس پایین (حدودا
 یک کنترلکننده کمکی پایدارساز بنام، در ادامه برای بهبود میرایی مودهای پیچشی. سرعت و گشتاور پیچشی ژنراتور ظاهر میشود،پاسخ توان
. در پایان نتایج شبیهسازی برای سیستم تحتمطالعه آورده میشود.) پیشنهاد میشودTOS( پایدارساز نوسانات پیچشی
 پایدارساز نوسانات پیچشی، نوسانات پیچشی، توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه:واژههای کلیدی
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Abstract: The system under study in this paper is a real 710 kW DFIG based wind turbine installed in the binalood site. Based on the
measurements and observations of the turbine, at high wind speeds, electromechanical oscillations with frequency of 2 Hz apear on
the mechanical system leading to turbine vibration. Control of the wind turbine is carried out based on the power control through a
predefined power-speed curve provided by the wind turbine manufacture. The purpose of this paper is to find out the nature and
reason of the above mentioned electromechanical oscillations. Hence, the paper first deals with the power control design based on the
corresponding power-speed curve. Then, mechanical modes of the system under different operating conditions and wind speeds are
extracted. It is shown that at some operating points, low frequency oscillations with frequency of 2 Hz appear on the generator
power, generator speed and shaft torsional torque. Next, for improving the damping of the torsional modes, an auxiliary stabilizer
control, known as torsional oscillations stabilizer (TOS), is proposed. At the end, simulation results for the system under study are
presented.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از انرژی باد بهعنوان یکی از مهمترین منابع
انــرژی تجدیدپــذیر دارای توجیــه اقتصــادی ،در بســیاری از کشــورهای
جهان ازجمله ایـران افـزایش چشـمگیری داشـته اسـت  .]1از اواسـط
دهــه  1551ب ــه ع ــلت ب ــرخی از مزای ــای م ــاشین القــایی نســبت بــه
ماشینهای سنکرون ،استفاده از ماشین القایی در توربین-ژنراتورهـای
بادی افزایش یافت  .]2-3در بین ژنراتورهای القـایی نیـز ،ژنراتورهـای
القــایی دوســو تغذیــه ( )DFIGدارای عملکــرد بهتــری نســبت بــه ســایر
ژنراتورهای القایی هسـتند  .]6ازجــمله مــزایای ایــن نــوع ژنراتـور را
میتوان به انعطافپذیری الزم برای کنترل توان اکتیو و راکتیو ،قابلیـت
ردیابی نقطه توان ماکزیمم ( ،)MPPTعدمنیاز بـه بانـک خـازنی جهـت
تأمین توان راکتیو موردنیاز ،عملکرد مناسب در رنج وسـیعی از تغییـرات
سرعت باد و استرس و تنش مکانیکی کمتر نام برد  3 ،2و .]9
شمای کلی تـوربین-ژنراتـور  DFIGتحـتمطالعـه در شـکل  1آمـده
است .ژنراتور آن یک ژنراتـور القـایی روتـور سـیمپیچـی شـده اسـت کـه
سیمپیچی روتور بهوسیله یک مبدل الکترونیک قدرت تغذیـه مـیشـود.
مبدل الکترونیک قدرت ،خـود از دو مبـدل تشـکیل شـده اسـت .یکـی
مبدل سمت روتور و دیگری مبدل سمت شبکه .این دو مبدل مستقل از
هم کنترل میشوند .وظیفه مبدل سمت روتور ،کنتـرل تـوان حقیقـی و
راکتیوی است که ژنراتور با شبکه مبادله میکند .درواقع بهوسیله مبدل
سمت روتور میتـوان سـرعت ژنراتـور را همگـام بـا تغییـرات سـرعت بـاد
بهگونهای تنظیم کرد که توان آئرودینامیکی منتقلشده به شفت توربین
بیشترین مقدار باشـد .مبـدل سـمت شـبکه ولتـاژ لینـک  dcرا کنتـرل
میکند و همچنین میتواند برای تزریق توان راکتیو و کنترل ولتاژ نیز به
کار رود .توان نامی هر یـک از مبـدلها تقریبـا  %31تـوان نـامی ژنراتـور
است و تغییرات سـرعت روتـور در بـازه  %  21حـول سـرعت سـنکرون
است.
در توربین–ژنراتورهای بادی ،شفت واسـط تـوربین-ژنراتـور نـرمتـر از
ژنراتورهای سنتی است  .]4ازاینرو سیستم مکـانیکی بایـد بـهصـورت
حداقل دوجرمه مدل شود  .]8-7مدل مکانیکی تکجرمه نمـیتوانـد
نوســانهــای الکترومکــانیکی و پیچشــی شــفت را پــیشبینــی کنــد .از
نوسانهای الکترومکانیکی مرتبط با سیسـتم مکـانیکی چنـدجرمـه بـه
نوسانهـای پیچشـی و الکترومکـانیکی تعبیـر مـیشـود کـه وابسـته بـه
مودهای پیچشی سیستم مکانیکی است.

شکل  :1توربین-ژنراتور  DFIGتحت مطالعه
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طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...
در یک سیستم قدرت دارای ژنراتورهای سنکرون سنتی ،مسئله
نوسانهای الکترومکانیکی و میراسازی این نوسانها مسئله اساسی
در مطالعات دینامیک سیستم قدرت میباشد که مربوط به ماشینهای
سنکرون بوده و با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت یا بهکارگیری
ادوات  FACTSمیتوان میرایی این نوسانها را افزایش داد  .]5با
اتصال توربینهای بادی به شبکه قدرت ،مسئله میرایی نوسانهای
پیچشی که مربوط به سیستم مکانیکی توربینهای بادی است ،نیز به
مطالعات دینامیکی سیستم قدرت اضافه شده است .در شبکههای
قدرت شامل تولیدات بادی ،مطالعات دینامیکی انجامشده در مورد
توربینهای بادی  DFIGشامل سه دسته زیر است -1 :بهبود میرایی
نوسانهای بینناحیهای سیستم قدرت با استفاده از کنترلهای کمکی
 -1 ،]10 DFIGمیرا کردن نوسانات مربوط به تشدید زیر سنکرون با
استفاده از  -3 ،]11 DFIGبهبود میرایی نوسانات پیچشی مرتبط با
توربینهای بادی .]13 ،12
در ایــن مقالــه هــدف ،تحلیــل منش ـأ و علــت پیــدایش نوســانهــای
پیچشی در سیستم تحتمطالعه شـامـل تـوربین بادی و بهبـود میرایـی
این نوسانها است .سیستم تحتمطالعـه درواقـع یـک تـوربین-ژنراتـور
بــادی  811کیلــووات  DFIGاســت ،کــه در ســایت بینــالود نصــب شــده
است .توضیح اینکه اندازهگیریها و مشاهدات عینـی از تـوربین بـادی
مذکور نشان داده که در سرعتهـای بـاالی بـاد ،نوسـانهـای پیچشـی
الکترومکانیکی با فرکانس  2هرتز در سیستم مکانیکی ظـاهر مـیشـود
که باعث لرزش توربین میگردد.
در چندین مقاله و مرجع تـاکنون بـه نوسـانهـای الکترومکـانیکی و
پیچشی مرتبط با توربینهای بادی پرداخته شده است .با توجه به ایـن
مقـاالت ،نـوسانهـای پیچشی در توربینهای بـادی بـه  6دلیـل ظـاهر
میشود ،که در زیر به آن اشاره میشود:
وقوع خطا در سیستم قـدرت و تغییـرات گـذرای گشـتاور الکتریکـی
ژنراتــور ازجملــه دالیلــی اســت کــه باعــث تحریــک مودهــای پیچشــی و
الکترومکانیکی شده و در  ]16-14به آن پرداختـه شـده اسـت .وقـوع
پدیده تشدید زیر سنکرون در شبکههای جبرانشـده بـا خـازن سـری و
ایجاد گشتاورهای الکتریکی نوسانی از دالیل دیگر ظهـور نوسـانهـای
پیچشی فـرکـانـس پایین مـرتبط بـا تــوربینهــای بــادی اســت کـه در
 ]18-15ب ــه آن پرداختــه مــیش ــود .سیس ــتم کنتــرل زاوی ــه پ ــره در
توربینهای بادی یـک سیسـتم نسـبتا کنـد مـیشـود ،کـه پهنـای بانـد
فرکانسی آن نسبتا کوچک است .تداخل بین پهنای باند سیستم کنترل
زاویه پره و فرکانس نوسـانهـای پیچشـی نیـز مـیتوانـد باعـث تحریـک
نوسانهای پیچشی در توربینهای بادی شود کـه موضـوع بحـث ]21
است .تداخل بـین دینامیـکهـای پیچشـی شـفت و مدوالسـیون تـوان
همانطور که در  ]21اشـاره شـده اسـت ،یکـی دیگـر از عوامـل وقـوع
نوسانهای پیچشی شفت مرتبط با توربینهای بادی است .روشهایی
نیـز بـرای بهبــود میرایـی نوســانهـای پیچشــی در سیسـتمهــای دارای
توربینهای بادی در  ]22-26 ،14پیشنهاد شده است.
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در مقاله حاضر به تحلیل پایداری دینامیکهای مکانیکی ،استخراج
مودهای پیچشی و بهبود میرایی نوسانهای پیچشی در سیسـتم تحـت
مطالعه ،در نقـاط مختلف از منحنی تـوان-سـرعت پــرداخته مـیشـود.
بهعنوان نوآوری اصلی ،در این مقاله با نگاهی متفاوت از مقاالت مرتبط
در ایـن زمینـه ،علـت پیـدایش نوســانهـای پیچشـی در سیسـتم تحــت
مطالعه ،مشخصه توان-سرعت مختص توربین در سرعتهای باالی بـاد
تشخیص داده میشـود .بـهعبارتدیگر تحلیلهـای انجـامشـده نشـان
میدهد که در بعضی نـواحی از منحنـی تـوان-سـرعت ،کـه متنـاظر بـا
سرعتهای باالی باد است ،سیستم کنترل نمیتواند میرایی مناسـب را
برای مودهای پیچشی و الکترومکانیکی فراهم کنـد و لـذا باعـث ظـاهر
شدن نوسانات با فرکانس پایین (حدودا  2هرتز) در پاسخ توان ،سـرعت
و گشتاور ژنراتور میشـود .بنابـراین برخالف مـراجع ذکــرشـده در ایـن
زمینــه ظهــور نوســانهــای پیچشــی هیچکــدام از دلیــلهــای چهارگانــه
ذکرشده در مراجع (تحریک در اثر خطـا ،پدیـده تشـدید زیـر سـنکرون،
سیستم زاویه پره یا مدوالسیون تــوان) نبـوده بلکـه بــه دلیـل مشخصـه
توان-سرعت توربین مختص توربین است .برای اثبات این امر مودهـای
الکترومکانیکی سیستم تحت شرایط بهرهبرداری و سرعتهای مختلـف
باد استخراج گردیده و نشان داده شده که در بعضی از سرعتهـای بـاد
که متناظر با نواحی خاص از منحنی توان-سرعت است ،نسبت میرایی
مودهای پیچشی بسیار ضعیف میباشد که باعث ظاهر شدن نوسـانات
با فرکانس پایین (حدودا  2هرتز) میگردد .در ادامه برای بهبود میرایـی
مودهای پیچشی ،یک کنترلکننده کمکی پایدارساز بـه نـام پایدارسـاز
نوسانات پیچشی پیشنهاد شده است .در پایان نتایج شبیهسـازی بـرای
سیستم تحتمطالعه آورده میشود.

 -2مدل سازی سیستم تحت مطالعه
در این قسمت هدف مدلسازی دینامیکی سیسـتم بـا فـر هــای زیـر
است:
 -1مدلسـازی سیسـتم در دسـتگاه چرخـان سـنکرون  dqو بـهصـورت
یکایی (پریونیت) میباشد.
 -2جهتهای مثبت جریانهای سیمپیچهای روتور و استاتور بـه طـرف
داخل ماشین فر میشود.
روابط ولتاژ ،شـار اسـتاتور و روتـور و گشـتاور در یـک ماشـین القـایی
دوسو تغذیـه در دستــگاه چـرخــان  dqدر مقـاالت متعــدد ازجملـه در
 ]29-24آمده که به فرم زیر میباشد:
()1

1 d sdq
dt

()1

1 d rdq
dt

b

b

v sdq  R s i sdq  j  sdq 

v rdq  R r i rdq  j 2 rdq 

()3
()9

 rdq  Lr i rdq  Lm i sdq
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 -1-2مدلسازی دینامیکی و کنترل جریان روتور
نمایش مطلوب برای بیـان معـادالت ماشـین در مقاصـد کنترلـی ،بیـان
معادالت حالت برحسب متغیرهای شار اسـتاتور و جریـان روتـور اسـت.
نویســنده در مرجــع  ]28معــادالت دینــامیکی روتــور و نحــوه طراحــی
کنترلکننده جریان روتور را بهطور کامل استخراج کرده و به اختصار در
زیر آورده میشود .معادالت دینامیکی روتـور کـه مناسـب بـرای مقاصـد
کنترلی میباشند ،در دستگاه مرجع سنکرون بهصورت زیر هستند.
()6

b

L r di rd
.
 2Lr i rq  ed
dt

()7

Lr di rq
.
 2Lr i rd  eq
b dt

v rd  R r i rd 

v rq  R r i rq 

که  R rو  Lrدر ( )4و ( )8مقاومت اهمی و اندوکتانس گـذرای روتـور
بـــوده و عبـــارتانـــد از:

Lm 2
) Rs
Ls

(  R r  R r و

L2m
Ls

. L r  L r 

همچنین  edو  eqمؤلفههای  dو  qولتاژهای ضدمحرکه روتور بوده و
عبارتاند از:


Rs
 sdq  j r sdq 
v sdq 
Ls



()8

Lm
Ls

edq 

با توجه به رابطه ( )7ولتاژهای ضدمحرکه روتور تابعی از ولتـاژ و شـار
استاتور بوده و درواقع اثـر دینامیـک اسـتاتور را بـر روی روتـور مـنعکس
میکنند.
روابط ( )4و ( )8دینامیکهـای  dqکنتـرل جریـان روتـور را توصـیف
میکنند v rd .و  v rqولتاژهای کنترلی روتور بوده و مقدار آنها توسط
کنترلکنندههای جریان روتور تعیـین مـیشـود .بـا جبـران مؤلفـههـای
تزویجی  2Lr i rqو  2Lr i rdتوسط ترمهای پیشخور ،حلقـههـای
 dqکنترل جریان از هم جدا و مستقل خواهد شد .شکل  2حلقههای d

و  qکنترل جریان روتور را نشان میدهد.
اگــر ضــرایب کنتــرلکننــده  PIطــوری انتخــاب شــود کــه رابطــه
R r
b
L r



k i idq
k p idq

برقرار باشد ،قطـب

R r
b
L r

 s 0  بـهوسـیله صـفر

کنترلکننده  PIحذف خواهد شد و خواهیم داشت:
I

()4
که

 sdq  Ls i sdq  Lm i rdq

Serial no. 78

طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...

) (s   I

k p idq b
Lr



) I rdq (s
) (S

I rdq  ref

Gcl _ idq 

  I پهنای باند حلقه بسته کنترل جریان روتور

میباشد.
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طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...
ki
 I
kp

شود ،در این صورت قطب   Iتوسط صفر کنترلکننده

حذف خواهد شد و لذا تابع تبدیل حلقه باز سیستم کنترل توان
بهصورت رابطه زیر در میآید:
L m k pV s  I
Ls
s

()11
با تعریف

شکل  :2حلقههای  dو  qکنترل جریان روتور

است .در این صورت خواهیم داشت:

درصورتیکه کنترل برداری مبدل سمت روتور در  DFIGبـا جهـتیـابی
ولتاژ استاتور انجام گیرد ،میتوان با کنترل جریان محور  dروتور ( ) i rd
توان حقیقـی و گشـتاور الکترومکـانیکی را کنتـرل کـرد .تـوان حقیقـی
تزریقشده به شبکه توسط استاتور (در مقیاس پریونیت) از رابطه زیر بـه
دست میآید:
v sd V s

در حالت کنترل برداری با جهتیابی ولتاژ استاتور داریم:
و  v sq  0و  .  sd  Ls i sd  Lm i rd  0با جایگذاری ایـن روابـط در
رابطه ( )11و مرتب کردن معادله برحسب ولتاژ اسـتاتور و جریـان روتـور
خواهیم داشت:
Lm
V s .i rd
Ls

()11

Ps 

که  V sدر رابطه فوق دامنه ولتاژ استاتور است .با توجه بـه رابطـه ()11
 i rdمؤلفه توان حقیقی جریان روتور بـوده کـه وظیفـه آن کنتـرل تـوان
حقیقی ژنراتور است .بهوسیله حلقه خارجی ،توان حقیقی اندازهگیری
شده ژنراتور با توان حقیقی مرجع مقایسه شده و سیگنال خطای تـوان
استخراج میشود .با عبـور سـیگنال خطـای تـوان از کنتـرلکننـده ،PI
جریان مرجع روتور (که مسئول کنترل تـوان حقیقـی مـیباشـد) تولیـد
میشود .شکل ( )3حلقه خارجی کنترل توان حقیقی را نشان میدهد.
همانطور که از شکل  3واضح است ،تـوان حقیقـی مرجـع اسـتاتور بـر
اساس منحنی توان-سرعت توربین اسـتخراج مـیشـود .کارخانـههـای
سازنده توربین-ژنراتورهای سرعت متغیر یك منحنی توان-سرعت برای
توربین ارائه مـیدهنـد .بـرای مقاصـد کنترلـی ،منحنـی تـوان-سـرعت
توربین را در یك جدول جستجو ذخیره میکننـد .بـرای اسـتخراج تـوان
حقیقی مرجـع ،سـرعت ژنراتـور بـهعنـوان ورودی وارد جـدول جسـتجو
میشود .خروجی جدول جستجو همان توان حقیقی مرجع اسـتاتور یـا
ژنراتور است.
در شکل ،3
میباشد .فر
ki
s

I

تابع تبدیل حلقه داخلی کنترل جریان روتور

کنید که تابع تبدیل کنترلکننده  PIتوان بهصورت

 k (s )  k p باشد .اگر

Serial no. 78

ki
kp

را چنان انتخاب کنیم که

p
Ps

*
s p
Ps

()13

شکل  :3حلقه کنترل توان حقیقی استاتور

Ps   Re (v sd  jv sq )(i sd  ji sq ) 

s  I

  p  k pتابع تبدیل حلقه خارجی

کنترل توان ،یک سیستم مرتبه اول میباشد که دارای پهنای باند  p

 -2-2کنترل توان حقیقی

()10

Lm
V sI
Ls

FO (s ) 

به این ترتیب   pپارامتر طراحی است و معموال کسری از I

(پهنای باند حلقه داخلی) انتخاب میشود .بهعبارتدیگر با تعیین
 Iو انتخاب   pمیتوان  k pو  k iرا بهصورت زیر به دست آورد:
()19

p
L
1
().( s ).
)
I
Lm V s
k i  k p . I
(kp 

 -3سیستم تحتمطالعه
در شکل  1دیاگرام کلی سیستم تحتمطالعه ارائه شده است .شکل 1
یک توربین-ژنراتور 811کیلووات  DFIGرا نشان میدهد که در سایت
بینالود نصب شده است .ژنراتور این سیستم از نوع ژنراتور القایی روتور
سیمپیچی شده است که دارای توان نامی  441کیلووات تحت ولتاژ
 451ولت با فرکانس  91هرتز میباشد .سیستم به یک شبکه 21کیلو
ولت از طریق کابل و ترانسفورماتور واسط متصل شده است .مبدل
سمت شبکه توسط یک فیلتر و ترانسفورماتور به استاتور وصل شده و
مبدل سمت روتور نیز به سیمپیچی روتور متصل میشود .شفت سرعت
پایین توربین از طریق یک جعبهدنده با نسبت تبدیل  92/8به شفت
سرعت باالی ژنراتور متصل شده است.
 -1-3منحنی توان-سرعت
در سیستم تحـتمطالـعه عمـل کنتــرل تــوان بـر اسـاس یـک منحنـی
توان-سرعت از پیش تعیینشده صورت میگیـرد .ایـن منحنـی توسـط
کارخانههای سازنده توربین بر اساس ویژگـیهـای آئرودینـامیکی پـره و
توربین ،مالحظات کنترلی ژنراتور و تغییرات سرعت بـاد ،چگـالی هـوا و
غیره ارائه میشود و بهصورت یـک جـدول جسـتجو در سیسـتم کنتـرل
برنامهریزی میشود .این منحنی نواحی عملکرد تـوربین در تـوانهـای
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مختلف را نشـان مـیدهـد و شـامل  6ناحیـه اسـت .ایـن منحنـی بـرای
سیستم تحتمطالعه بهصورت شکل  6بوده که به شرح زیر است:
الف -ناحیه  1یا ناحیه سرعت پـایین :در ایـن ناحیـه سـرعت بـاد پـایین
بــوده و بــه علــت محــدودیت ســرعت پــایین ژنراتــور ،تــوربین در ضــریب
بازدهی بهینه کار نمیکند.
ب -ناحیه  2یا ناحیه ردیـابی تـوان مـاکزیمم :در سـرعتهـای میـانی و
متوسط باد توربین در ضریب بازدهی بهینه کار میکنـد .یعنـی بـه ازای
هر سرعت مشخص باد توربین در سرعتی میچرخد ،که ضریب بازدهی
بهینه و درنتیجه توان ماکزیمم حاصل شود.
ج -ناحیه سوم یا ناحیه کار سرعت ثابت :در ایـن ناحیـه سـرعت ژنراتـور
تقریبا ثابت بوده و به همین دلیل به آن ناحیه سـرعت ثابـت مـیگوینـد.
البته در عمل برای جلوگیری از تغییرات شـدید تـوان (بـه ازای تغییـرات
اندك سرعت) این ناحیـه انـدکی شـیبدار اسـت و سـرعت در آن دقیقـا
ثابت نیست .توربین در ضریب بازدهی بهینه کار نمیکند.
د -ناحیه چهارم یا ناحیه کار تـوان ثابـت :در ایـن ناحیـه تـوان خروجـی
ژنراتور ثابت بوده و تـالش مـیشـود تـا بـا اسـتفاده از کنتـرل زاویـه پـره
سرعت ژنراتور را بهسرعت نامی محدود کنیم.

طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...
در رابطــه ( R ،)18شــعاع پــرههــای تــوربین t ،ســرعت زاویــهای
چرخش روتور توربین و  Vwسرعت باد است.

 -6مدل مکانیکی توربین-ژنراتور و تحلیل پایداری
ثابــت فن ــری شــفت در ت ــوربین-ژن ــراتورهای بــادی  31تــا  111برابــر
کوچکتر از ثابت فنری شفت توربین-ژنراتورهای سنکرون سنتی است.
به همین دلیـل بـرای مـدلسـازی سیسـتم مکـانیکی از مـدل صـلب یـا
تکجرمه استفاده نمیشود ،بلکه از مدل چندجرمه استفاده میشـود.
به دلیل اینکه مدل دوجرمه با دقت مناسبی رفتار سیسـتم مکـانیکی را
تبیین میکند در این مقاله از مدل دوجرمـه بـرای مـدلسـازی سیسـتم
مکانیکی استفـاده شـده است .معــادالت سیسـتم مکــانیکی دوجرمـه
بــرای تــوربینهــای بــادی در  ]27آمــده اســت .معــادالت خطــیشــده
سیستم مکانیکی دوجرمه بهصورت زیر است:
()18
()14
()10

 k   D (t  g )  Te

d g
dt

2H g

d 
)  b ( t   g
dt
d  t
)  T m  k   D (t  g
dt

2H t

که در این روابـط  H gو  H tثابـت اینرسـی ژنراتـور و تـوربین g ،و
 tســرعت زاویــهای چــرخش ژنراتــور و تــوربین Te ،و  T tگشــتاور
الکترومکــانیکی ژنـرات ــور و ت ــوربین k ،ثـــابــت فن ــری معــادل شــفت
توربین-ژنراتـور D ،میرایـی شـفت و  جابـهجـایی زاویـهای بـین دو
انتهای شفت است.
()11

شکل  :6منحنی توان-سرعت برای سیستم تحت مطالعه

سیستم آئرودینامیکی روتور توربین ،میزان توان که توسط باد بـه شـفت
توربین منتقل میشود را مشخص میکند .رابطه ( )19ارتباط بین توان
بـاد و تـوان مکانیکی منتقلشـده بـه شـفت در تــوربین بــادی را نشـان
میدهد :]4

()16

Serial no. 78

حالت  x   Ax  Buدر آورد .در این صورت:

()11

Pm  C p ( ,  ). Pw
1
 A v w3
2

Pw 

 Pwدر ( )14توان در دسترس باد بـوده و )  C p (, در ( )19ضـریب
بازدهی توربین نامیـده مـیشـود کـه مقـدار آن در ضـمیمه آورده شـده
است و برحسب نرخ سرعت نـو ( )λو زاویـه پـره بیـان مـیشـود .نـرخ
سرعت نو از رابطه ( )18به دست میآید .]4
()17

t

برای تحلیل پایداری الزم است که روابط ( )15-21را به فـرم معادلـه

 -2-3مشخصات آئرودینامیک پرههای توربین

()12

Pm

Tm 

R t
Vw



()13

()19

1

k  
2Hg

d  g
dt



 g 

1
1
D ( t   g ) 
Te
2Hg
2Hg


d 
 
)  b (t  g
dt
d  t
1

T m 
dt
2 Ht



 t 

1
1
k  
) D ( t  g
2 Ht
2 Ht

در ادامه میبایست معادالت باال بسط داده شود تا به نتایج موردنظر
رسید .با صرفنظر از تلفات ماشین ،اگر  Peتـوان الکتریکـی خروجـی
ژنراتــور باشــد ،گشــتاور الکترومکــانیکی ژنراتــور از رابطــه زیــر بـه دســت
میآید:
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Pe

()12

g

Te 

طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...

()14

در ادامه با خطیسازی روابط ( )19و ( )21داریم:

میتوان نشان داد که در ماشین القایی دوسو تغذیه بـا صـرفنظـر از
تلفات مس ،ارتباط توان خروجی اسـتاتور  Psو تـوان خروجـی ژنراتـور
 Peب ـهصــورت )  Pe  Ps (1  sاس ـ  ،کــه  sلغــزش ژنراتــور بــوده و
عبارت است از s  1  g :که  gسرعت ژنراتور برحسـب پریونیـت

()30

است .با توجه به توضیحات فوق و رابطه ( )29خواهیم داشت:

()31
Te  Ps

()16

که  Teو  Psمقادیر گشتاور ژنراتور و توان اسـتاتور بـرحسـب پریونیـت
میباشند.
رابطه ( )24نشان میدهد که در مقیاس پریونیت و در حالت ماندگار
توان استاتور با گشتاور الکتریکی ژنراتور برابر است.
اگر فر کنیم کـه دینامیـک حلقـه کنتـرل تـوان حقیقـی (کـه یـک
دینامیک الکتریکی است) ،نسبت به دینامیکهای مکـانیکی بهانـدازه
کافی سریعتر باشد ،در این صورت برای تحلیل و بررسی دینامیکهـای
مکانیکی میتوان از دینامیک کنترلکننده  PIتوان حقیقی صرفنظـر
کرد و توان حقیقی اندازهگیریشده را برابر بـا مقـدار مرجـع آن در نظـر
گرفت؛ یعنی . Ps  Ps ref :بـا ایـن وصـف مـیتـوان از روی منحنـی
توان سرعت شکل  ،6مستقیما تـوان حقیقـی  Psبـهصـورت تـابعی از
سرعت بیان کرد.
همانطور که اشاره شد ،منحنی تـوان-سـرعت (شـکل  ،)6دارای 6
ناحیه مختلف است .بهعبارتدیگر ژنراتور دارای نواحی کارکرد متفاوتی
است .هرکدام از این نواحی (که بر روی شکل شمارهگذاری شـده) را بـا
یک معادله خط تقریب زده که روابط حاکم بر این  6ناحیه بهصورت زیـر
است:
1215   g  1248

()17

1248   g  1560
1560  g  1590

g  1590

10.15 g  8.2

0.65 g  0.335
Ps  
28.95g  29.75
0.929


با استفاده از روابط ( )16و ( )17و با استفاده از خطیسازی ،رابطـه
گشتـاور خطیشـده بـرحسب ســرع در نــواحی مختلـ منحنـی
توان-سرع بهصورت رابطه ( )18اس .
Ps
g 
g

()18

1215  g  1248

10.15 g

0.65 g

28.95 g
0


1248  g  1560
1560  g  1590

g  1590

برای سهولت در سادهسازی روابـط ،مقـدار
داده میشود و داریم:

Serial no. 78

Te  Ps 

Ps
 g

برابـر بـا  Mقـرار

Ps
g  M g
g

Te  Ps 

Pm d C p
dCp
Pm
 t  Pw
 t  ( 0 .
) t
 t
d t
C p0 d  t
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در رابطـه ( ،)33بایـد از رابطـه

) ( C p (, در قســمت پیوس ــت) مشت ــق گـرف ــت .درنه ــایت روابــط
( )22(-)26به فرم معادالت حالت زیر در میآید:
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در ماتریس فوق مقدار  Mبرابــر بـا

Ps
 g

بــوده ،وابسـته بــه منحنـی

توان-سرعت بوده و از رابطه ( )27به دسـت مـیآیـد .مقـدار  Dمیرایـی
سیستم و  kهـم ثابـت فنـری اسـت .همچنـین مقـدار  T mاز روابـط
( )32و ( )33محاسبه میشود.
 -1-6تحلیل سیگنال کوچک
در ایـن بخـش ،مقـادیر ویـژه سیسـتم بـر مبنـای معـادالت حالــت ()36
اســتخراج مــیگــردد .مــاتریس معــادالت حالــت ( )36کــه بــه فــرم


 X  A .Xاست ،مربوط به سیستم مکانیکی دوجرمه بـا متغیرهـای
حالــت  X  [g  t ]Tمــیباشــد .بنــابراین مقــادیر ویــژه
استخراجشده نیز کامال مرتبط با متغیرهای حالت مکانیکی میباشد .با
استفاده از رابطه ( )36مقادیر ویژه سیستم را به ازای نواحی مختلفی از
کارکرد ژنراتور (نواحی  3 ،2 ،1و  6از منحنی توان-سـرعت در شـکل 6
به دست آورده و به بررسی پایداری سیستم از روی مقادیر ویژه پرداختـه
میشود که نتایج در جدول  1آورده شده است .همانطور که در جـدول
 1آورده شــده اســت ،ســرعت بــاد  4متربرثانیــه متنــاظر بــا ناحیــه  1از
منحنـی تـوان سـرعت ،سـرعت بــاد  7متربرثانیـه متنـاظر بـا ناحیــه ،2
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سرعت باد  11متربرثانیـه متنـاظر بـا ناحیـه  3و سـرعتهـای بـاد 13
متربرثانیه و  14متربرثانیه متنـاظر بـا ناحیه  6از منحنی توان-سـرعت
است که برای این سرعتهای باد ،مقادیر ویژه و نسبت میرایی سیسـتم
را بــه دســت آورده و از روی آن بــه تحلیــل پایــداری سیســتم پرداختــه
میشـود .بـه مقـادیر ویـژه نوسـانی مـرتبط بـا معـادالت حالـت سیسـتم
مکانیکی ،مودهای الکترومکانیکی پیچشی سیستم گفته مـیشـود .در
جــدول  1مقــادیر ویــژه  1,2مـوده ــای نـوس ــانی متنــاظر ب ــا سیســتم
مکانیکی اسـت کـه از آن بهعنـوان مودهـای پیچشـی یـاد مـیشـود .بـا
توجه به مقادیر جدول  1فرکانس مودهای مکانیکی نوسـانی در نـواحی
 2و  6حدود  2هرتز مـیباشـد .بـهعـالوه نسـبت میرایـی ایـن مودهـای
پیچشــی نوســانی در ناحیــه  6برابــر  1/141بــوده کــه بســیار کوچــک
میباشد .ضعیف بودن میرایی مودهای پیچشی در ناحیه  6به این معنا
است که سیستم کنترل نمیتواند میرایـی مناسـب را بـرای ایـن مودهـا
فراهم کند و این امر همانطور که در شبیهسازیها نشـان داده خواهـد
شد باعث ظـاهر شـدن نوسـانات بـا فرکـانس  2هرتـز در سـرعت و تـوان
ژنراتور میشود ،که میتواند نامطلوب باشد.
جدول  :1مقادیر ویژه مربوط به مودهای مکانیکی سیستم
سرعت باد(متر برثانیه)

توان-سرعت

14

6

ناحیه

عملکرد از منحنی

13

6

1,2 =-4.7  j11.49
3 =-1.37

1,2 = -1.048  j12.8
3 = -0.1276

1,2 =-3.42  j4.1
3 =-21.14
1,2 =-0.79  j12.83
3 =-0.0476
1,2 =-0.79  j12.83

3 =-0.0163

(هرتز)

11

3

میراشونده

فرکانس مود نوسانی

7

2

 3مود نمایی

نسبت میرایی

4

1

مقادیر ویژه
 1,2مودهای نوسانی

1/73

1/371

2/137

1/1719

1/49

1/461

2/161

1/142

2/164

1/141

b

) k (H g  H t
2H g H t

 f 0 بـه دســت مــیآیــد کــه بــرای سیســتم

تحتمطالعه با پارامترهای پیوست این مقدار حدود  2هرتز است .لذا در
نواحی  2و  6به دلیل اینکه سیستم کنترل نمیتواند میرایی مناسـب را
فراهم کند ،نوسانهای مودهـای پیچشـی بـا میرایـی ضـعیف در پاسـخ
سیســتم ظــاهر مــیشــود .بــرعکــس در نــواحی  1و  3میرایــی مودهــای
مکــانیکی مناســب بــوده و بــهخصــوص در ناحیــه ســوم نســبت میرایــی
مودهــای مکـــانیکی چشـــمگیر بـــوده و بنــابراین همـــانطـــور کـــه در
شبیهسازیها نشـان داده خواهـد شـد ،نوسـانهـای پیچشـی بـه ازای
عملکرد در نواحی  1و  3در خروجی سیستم ظاهر نمـیگـردد .ایـن بـه
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معنای این است کـه در نـواحی  1و  3سیسـتم کنتـرل میرایـی مناسـب
برای مودهای پیچشی فراهم مینماید .در ادامـه جهـت راسـتیآزمـایی
تحلیل سیگنال کوچک انجامشده ،سیستم تحتمطالعه را شبیهسـازی
میکنیم.
 -2-6شبیهسازی و تحلیل نتایج
شکل  9شبیهسازی سیستم تحتمطالعه را برای سرعتهای بـاد ،7 ،4
 13 ،11و  14متربرثانیه نشان میدهد .با توجه به نمودارهای شـکل 9
مشاهده میشود که به ازای سرعتهای  4و  11متربرثانیـه کـه متنـاظر
با نواحی  1و  3از ناحیه تـوان سـرعت اسـت ،در پاسـخهـا نوسـانهـای
پیچشــی مشــاهده نمــیشــود ولــی بــرای ســرعتهــای بــاد  13و 14
متربرثانیه که مربـوط بـه ناحیـه  6از منحنـی تـوان-سـرعت مـیباشـد،
نوسانهایی با دامنـه محسـوس در پاسـخ سـرعت و تـوان ژنراتـور ظـاهر
میشود .فرکانس این نوسانات حدود  2هرتز بـوده کـه بـا نتـایج تحلیـل
سیگنال کوچک و تحلیل مودال همخوانی دارد .حتـی در ناحیـه  ،6بـا
افزایش سرعت باد از  13متربرثانیـه بـه  14متربرثانیـه دامنـه نوسـانات
توان بیشتر هم شده است .نتیجه اینکه به ازای عملکرد در ناحیـه  6از
منحنــی تــوان-ســرعت ،نوســاناتی از نــوع نوســانات الکترومکــانیکی و
پیچشی در پاسخها ظاهر میشود که سیستم کنترل نمیتواند میرایـی
مناسب را برای این مودها فراهم کند .در تحلیـل سـیگنال کوچـک هـم
بررسی شد که مودهای نوسانی سیستم در این ناحیـه از میرایـی بسـیار
کمی برخوردار است و لذا نوساناتی با فرکانس حـدود  2هرتـز در پاسـخ
سیستم ظاهر میشود .اکنون میبایسـت میرایـی نوسـانات پیچشـی را
بهبود داد .مناسبترین راه مؤثر برای پایداری و بهبود میرایـی نوسـانات
پیچشی سیستم استفاده از پایدارساز نوسانات پیچشی ( )TOSاست.

 -9پایدارساز نوسانات پیچشی

توضــیح اینکــه فرکــانس نوس ــانه ــای پیچشــی سیســتم مکــانیکی
تــــــــوربین-ژنراتــــــــور در حالــــــــت حلقــــــــه بــــــــاز از رابطــــــــه
1
2

طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...

سیستم مکانیکی بهصورت دوجرمه در حالت حلقه باز دارای مـودهـای
نوسانی تحت عنوان مودهای پیچشی است .در قسمت قبل نشان داده
شد که فرکانس مودهای نوسانی پیچشی مربوط به سیستم مکانیکی در
بعضی از نقاط کار و شرایط بهرهبرداری مـیتوانـد در خروجـی سیسـتم
ظاهر شود و در این صورت اثر نامطلوب خود را روی پاسخ توان ،سرعت
و گشتاور نشان دهد .تحلیلهای بخش قبل نشان داد که به ازای ناحیه
عملکرد  6از منحنی توان-سرعت ،مودهای نوسانی پیچشی اثر خود را
در پاسخ سیستم حلقه بسته نشان میدهد
و سیستم کنترل نمیتواند میرایـی مناسـب را بـرای ایـن مودهـا فـراهم
کنــد .در ایــن بخــش یــک پایدارســاز کمکــی بنــام پایدارســاز نوســانات
پیچشــی معرفــی مــیشــود کــه نقــش اصــلی آن ،افــزودن میرایــی بــه
نوسانهای روتور ژنراتور با استفاده از سیگنالهای کمکی اسـت .بـرای
فراهم آوردن میرایی ،بایـد پایدارسـاز ،یـک مؤلفـه گشـتاور الکتریکـی را
همفاز با تغییرات سرعت روتور ایجاد کند .یعنی:
()32

TTOS  k D . g
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طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...

شکل  :9نمودار توان کل و سرعت ژنراتور به ازای سرعت های مختلف باد

شکل 4بلو دیاگرام کنترل توان ژنراتور را با لحاظ کردن پایدارساز
نوسانات پیچشی (بلو  TOSدر شکل  )4نشان میدهد .همچنین
اجزاء بلو پایدارساز نوسانات پیچشی در شکل  8نشان داده شده
است .کنترلکننده  TOSدارای سه بلو است :بلو مربوط فیلتر
پایینگذر ،بلو مربوط به فیلتر باالگذر و بهره تناسبی  . k Dپایدارساز
در شرایط کار عادی که سیستم فاقد نوسانهای پیچشی است ،نباید
عمل کند .لذا از یک فیلتر باال گذر با فرکانس قطع  3/3رادیانبرثانیه در
ساختار پایدارساز استفاده شده تا چنانچه نوسانهای فرکانس پایین با
فرکانس حدود  2هرتز در سرعت ژنراتور ظاهر شد ،این فرکانسها از
فیلتر عبور کند و به این وسیله پایدارساز میرایی نوسانهای فرکانس
پایین حدود  2هرتز را میافزاید .همچنین در ساختار پایدارساز یک
فیلتر پایینگذر نیز وجود دارد و در اینجا فرکانس قطع فیلتر پایینگذر
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را  21رادیانبرثانیه در نظر گرفتهایم تا از عبور فرکانسهای باالتر از 21
رادیان برثانیه اجتناب شود .بهعبارتدیگر پایدارساز در قبال
فرکانسهای باالتر از  21رادیانبرثانیه واکنش نمیدهد.
در سـرعـتهـای بـاالی بـاد تـوربیـن در نـاحیه چهارم از منحنی
توان-سرعت کار میکند و همانطور که گفته شد ،سیستم کنترل
نمیتواند میرایی کافی را برای مودهای پیچشی در این ناحیه فراهم
کند .بنابراین ضریب بهره تناسبی  k Dنیز چنان انتخاب شده تا در
سرعتهای باالی باد (مثال  13متربرثانیه) ،نسبت میرایی مودهای
الکترومکانیکی بیشتر از  1/9گردد و بر این اساس مقدار  k Dبرابر با
 19انتخاب شده است.
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طراحی کنترلکننده توان و بهبود میرایی ...
جدول  :2مقادیر ویژه سیستم با وجود میرا کننده نوسانات پیچشی

 -1-9تحلیل پایداری با در نظر گرفتن پایدارساز نوسانات پیچشی
اگر اثر پایدارساز نوسانات پیچشی را در دینامیک سیستم لحـاظ کنـیم،
رابطه ( )36بـه رابطـه ( )34تبـدیل مـیشـود .اسـتفاده از رابطـه (،)34
مقادیر ویژه سیستم را به ازای نواحی مختلف از کارکرد ژنراتـور (نـواحی
 3 ،2 ،1و  6از منحنی توان-سرعت) به دست آورده و این بار به بررسـی
پایداری سیستم با حضور  TOSپرداخته میشود و با حالت بدون TOS
مقایسه میشود.

شکل  :4دیاگرام کنترل توان با پایدارساز سیستم قدرت

سرع باد
(متربرثانیه)

ناحیه
عملکرد
از منحنی
توان-
سرع

4

1

7

2

11

3

13

6

14

6

مقادیر ویژه

-4.39  j3.7
-15.7
-6.73  j9.56
-2.38
-37.5
-2.03  j4.47
-6.5  j9.86
-2.24
-6.5  j9.85
-2.21

فرکانس
طبیعی
نامیرای
مود نوسانی
(هرتز)

نسب
میرایی با
وجود
TOS

1/516

1/849

1/74

1/989

1/871

1/613

1/77

1/99

1/785

1/991

در نواحی  2 ،1و  6نسبت میرایی به میزان چشمگیری افزایش یافتـه
است و در ناحیه  3نسبت میرایی اندکی کـاهش یافتـه ولـی ایـن میـزان
کاهش ،تأثیری بر پاسخ سیستم نخواهد داشت.
 -2-9شبیهسازی با وجود پایدارساز نوسانات پیچشی

شکل  :8دیاگرام پایدارساز نوسانات پیچشی
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جــدول  2مقــادیر وی ـژه سیســتم مکــانیکی را در حضــور  TOSنشــان
میدهد .با توجه به جدول  2مشاهده میشود که با وجود  TOSمیـزان
میرایی سیستم در تمامی نواحی مطلوب است.
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اکنون سیستم تحتمطالعه را با حضور  TOSدر سرعتهـای بـاد ،7 ،4
 13 ،11و  14متربرثانیه شبیهسازی میکنیم تـا درسـتی نتـایج تحلیـل
سیگنال کوچک به وسیله شبیهسازی آزموده شود .به ازای سرعتهـای
بـاد  7 ،4و  11متــربــرثانیــه حتــی بـدون  TOSنیــز پاســخهــا از میرایــی
مناسبی برخوردارند و اصوال نوسانهای پیچشـی در ایـن سـرعتهـا در
پاســخ سیســتم ظــاهر نمــیشــود .از مقایســه شــکلهــای  9و  ،7تــأثیر
پایدارساز  TOSدر سرعتهای باد  13و  14متربـرثانیـه بسـیاز مشـهود
است .همانطور که از شـکل  7مشـاهده مـیشـود ،بـا وجـود  TOSدر
مقایسه با شکل  9میرایی نوسانهای پاسخها در سـرعتهـای  13و 14
متربرثانیه به نحوه چشمگیری بهبود یافته اسـت ،کـه ایـن تأییـدکننـده
تأثیر مثبت پایدار است.
نتیجــه اینکــه بــا توجــه بــه شــکل  7و جــدول  ،2عملکـرد پایــدارســاز در
ســرعتهــای مختلــف بــاد و در نقــاط کــار مختلــف م ـؤثر بــوده و عمــال
نوسانهای پیچشی در هیچ یک از سرعتهای بـاد و درنتیجـه در هـیچ
یک از نقاط کار در پاسخ سیستم ظاهر نمیشود.
شکل  5شکل موجهای سـرعت ژنراتـور و گشـتاور پیچشـی شـفت را در
پاسخ به تغییرات پلهای سرعت باد نشان میدهد .در ابتـدا سـرعت بـاد
برابر با  5متربرثانیه است و در زمان  t  3 secبـه  13متربرثانیـه تغییـر
داده میشـــود .همـــانطور کـــه مشـــاهده میشـــود در حالـــت بـــدون
پایدارساز ،نوسانات پیچشی در پاسخ سرعت و گشتاور پیچشـی ژنراتـور
ظــاهر میشــود درصــورتیکه بــا اســتفاده از پایدارســاز ایــن نوســانها
بهسرعت میرا میشوند.
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شکل  :7نمودار توان کل و سرعت روتور با وجود پایدارساز نوسانات پیچشی

(الف) :پاسخ سرعت ژنراتور

(ب) :پاسخ گشتاور پیچشی شفت

شکل  :5پاسخ های سرعت ژنراتور و گشتاور پیچشی شفت در ازای تغییرات سرعت باد از  5به  13متربرثانیه با و بدون پایدارساز نوسانات پیچشی

(الف) :پاسخ سرعت ژنراتور

(ب) :پاسخ گشتاور پیچشی شفت

شکل  :11شکل موجهای سرعت و گشتاور پیچشی شفت ژنراتور در سرعت باد  13متربرثانیه و در ازای  61درصد افتادگی ولتاژ پایانه استاتور با و بدون پایدارساز
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شکل  11شکل موجهای سرعت و گشتاور پیچشی شفت ژنراتور را
در سرعت باد  13متربرثانیه و در ازای  61درصد افتادگی ولتاژ پایانه
استاتور نشان میدهد .خطای افتادگی ولتاژ با عمق  61درصد و مدت

C5


C2
  i

C p ( ,  )  C 7 C1 
 C 3  C 4 e
 C 6 
  i




R t
1
1
0.035



Vw
i   0.08  3  1

تحمیل شده است .همانطور که مشاهده میشود در حالت بدون
پایدارساز ،نوسانات پیچشی در پاسخ سرعت و گشتاور پیچشی ژنراتور
ظاهر میشود درصورتیکه با استفاده از پایدارساز این نوسانها
بهسرعت میرا میشوند.

C1  0.5176 C 2  116 C 3  0.4 C 4  5

زمان  111میلیثانیه در زمان  t  4secبه پایانه استاتور ژنراتور

C 5  21 C 6  0.0068 C 7  0.9

ه -مشخصات پایدارساز سیستم قدرت در شکل 8
k D  15 T1  0.05sec T 2  0.3sec

مراجع

 -6نتیجهگیری
در ایــن مقالــه ضــمن طراحــی کنتــرلکننــده تــوان ،بــه تبیــین عملکــرد
سیســتم مکــانیکی و تحلیــل نـوسان ــات الکترومکــانیکی و پیچشــی در
سیستم تحتمطالعه پرداخته میشود.
سیستم تحـتمطالعـه درواقـع یـک تـوربین-ژنراتـور DFIG-710kW
است کـه در سـایت بینـالود نصـب شـده اسـت .در عمـل ،کنتـرل تـوان
تــوربین-ژنراتــور دوســو تغذیــه معمــوال بــر اســاس یــک منحنــی از پــیش
برنامهریزی شده بنام منحنی توان-سرعت صورت میگیرد که توسط آن
توان مرجع برای سیستم کنترل فراهم میشود .تحلیلهای انجامشـده
نشان میدهد که در بعضی نـواحی از منحنـی تـوان-سـرعت ،سیسـتم
کنتـــرل نمـــیتوانـــد میرایـــی مناســـب را بـــرای مودهـــای پیچشـــی و
الکترومکانیکی فراهم کند و لذا باعث ظاهر شدن نوسـانات بـا فرکـانس
پایین (حدودا  2هرتز) در پاسخ توان ،سرعت و گشتاور ژنراتور میشـود.
بر این اساس در این مقاله به تحلیل عملکرد سـیگنال کوچـک سیسـتم
تحت مطالعه پرداخته شده و مودهای مکـانیکی سیسـتم تحـت شـرایط
بهرهبرداری و سرعتهای مختلف باد استخراج گردیده و مشخص شـده
که به ازای نقاط کار ژنراتور که در ناحیه  6از منحنی تـوان-سـرعت قـرار
میگیرد ،میرایی مودهای پیچشی ضعیف و نوساناتی از نوع پیچشـی و
الکترومکانیکی در پاسخهای خروجی ژنراتور ظاهر مـیشـود .در ادامـه
برای بهبـود میرایـی نوسـانهـای پیچشـی ،یـک کنتـرلکننـده کمکـی
پایدارساز به نام پایدارساز نوسانهای پیچشی پیشنهاد شـده اسـت کـه
نتایج شبیهسازی برای سیستم تحتمطالعه کارایی عملکـرد آن را تأییـد
میکند.

پیوستها
الف -مشخصات ژنراتور  DFIG-710 kWتحتمطالعه
R s  0.0054 

poles  4 f  50 Hz

V n  690V

R r  0.0042  X s  1.992  X r  2.0149  X m  1.96 

ب -مشخصات مکانیکی توربین-ژنراتور تحت مطالعه
k  0.5 pu / elec .rad
R  23.5 m

H g  0.55sec H t  3.5sec
D  1.5 pu n gear  52.7

ج -مشخصات ترانسفورماتور مختص توربین
690V / 20 kV ,800 kVA , X T  0.08 pu , RT  0.08/30
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