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 پدیدده، از مهمتدرین جنبدههای کیفیدت تدوان. توجه به کیفیت توان موضوع مهمی شدده اسدت، با افزایش سطح نفوذ انرژی باد به شبکه:چکیده
 عوامل مختلفی در انتشار پدیده سوسوزدن و ایجاد نوسانات توان ناشی از توربینهای بادی متصلشده بده شدبکه.سوسوزدن و هارمونیکها هستند
 شدرایط شدبکه (نسدبت ررفیدت،) اثرات سایه برج و برش باد و نوع توربین مورداستفاده،مؤثر هستند برای مثال مشخصات باد )سرعت متوسط باد
 وOTC  در این مقاله عملکرد دو روش ردیابی حداکثر نقطه تدوان.اتصالکوتاه شبکه و زاویه امپدانس شبکه) و نوع روش ردیابی حداکثر نقطه توان
 با اضافهکردن فیلتر نوسانات ناشی از اثر سایه برج و برش، در انتشار نوسانات بررسی میشود و با انتخاب بهترین روش ردیابی و شرایط شبکهTSR
FAST  مکانیکی و الکتریکی یک مزرعه بادی متصلشده به شبکه با استفاده از نرمافزارهای، کلیه جنبههای آیرودینامیکی.باد کاهش داده شده است
. نتایج شبیهسازی صحت عملکرد روش پیشنهادی را در بهبود نوسانات توان نشان میدهد. مدل میگرددMatlab/Simulink و
 ردیابی حداکثر نقطه توان و فیلتر میاننگذر، کیفیت توان، ژنراتور القایی تغذیه دوگانه، توربین بادی سرعت متغیر:واژههای کلیدی
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 -1مقدمه
در دهههای اخیر ،با توجه به نیاز روزافزون به انرژی و کمبود انرژی در
سراسر جهان ،تالشهایی برای تولید برق از منداب اندرژی تجدیدپدذیر
انجام شده است .تنها منب انرژی تجدیدپذیری که از نظر اقتصادی بدا
انرژیهای فسیلی قابلمقایسه است ،انرژی باد میباشد .این به دلیل آن
است که انرژی دریافتی آن بهصورت مکدانیکی بدوده و بدهراحتدی و بدا
کمتددرین تبدددیالت و تلفددات بدده انددرژی الکتریک دی تبدددیل میشددود.
عالوهبراین ،از لحاظ زیستمحیطی نیز جزء پاکترین انواع انرژی بدوده
و درصورت نصب در نزدیکی بار ،نیاز به ساخت خطوط فشارقوی نددارد
] .[1بهعالوه ،با افزایش نفوذ انرژی بداد بده شدبکه ،توجده بده موضدوع
کیفیت توان یک مسئله مهمی شده است و پدیده سوسدوزدن یکدی از
جنبههای مهم کیفیت توان در شبکههای قدرت است .ایدن پدیدده بده
نوسانات متناوب یا غیرمتناوب ولتاژ در شبکههای قدرت اطالق میشود
که دامنه آن بین  0/9تا  1/1پریونیت نوسان میکندد و فرکدانس ایدن
نوسددانات در حدددود صددفر تددا  30هرتددز اسددت ] [2و میتوانددد موجددب
نارضایتی مصرفکننده و آسیبرسیدن به تجهیزات الکتریکدی شدود .از
آنجائی که در نیروگاههای بدادی مممدو ا از ژنراتورهدای القدایی تغذیده
دوگانه استفاده میشود ] ،[4-3بررسی و کنترل عوامل مدؤثر در ایجداد
نوسانات توان در توربینهای بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی تغذیه
دوگانه از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
انتشار نوسانات ولتاژ توسط توربینهای بادی متصلشده به شدبکه
درهنگام عملکرد پیوسته ناشی از نوسانات توان اکتیو خروجی میباشد.
نوسانات توان خود ناشی از عوامل مختلفی است شامل مشخصدات بداد
(سرعت متوسط باد ،شددت تالطدم ،اثدرات بدرش بداد1و سدایه بدرج) و
شددرایط شددبکه (نسددبت ررفیدت اتصددال کوتدداه شددبکه SCR2و زاویده
امپدانس شبکه) ] .[7-5همچنین نوع توربین بدادی مورداسدتفاده هدم
برروی انتشار نوسانات ولتاژ مؤثر اسدت بهطوریکده توربینهدای بدادی
سرعت متغیر از نظر انتشار نوسانات ولتاژ نسبت بده توربینهدای بدادی
سرعت ثابت عملکرد بهتری دارند .تحقیقات قابلمالحظدهای در زمینده
اندازهگیری ،تحلیدل و کداهش پدیدده سوسدوزدن و نوسدانات تدوان در
سیسدتمهای تبدددیل اندرژی بدداد منتشدر شددده اسدت .رایجتددرین روش
مورداستفاده برای کاهش پدیده سوسدوزدن و نوسدانات تدوان ،جبدران
توان راکتیو با استفاده از کنترل زوایای امپدانس شبکه و ضریب قدرت
است.
در ] [6روش کنترل گشتاور ژنراتور بدرای کداهش نوسدانات تدوان
مطرح شده است که میتواند نوسانات برق را با اضافهکردن یدک فیلتدر
میاننگذر )BRF(3در حلقه کنترل جریان کانورتر طدرف روتدور کداهش
دهد .با کنترل زوایای ضریب قدرت و امپدانس شبکه ،نوسانات ولتداژ و
نتیجتاا میزان سوسوزدن در ] [7کاهش یافتده اسدت .امدا ایدن روش در
شددبکههای تددوزیمی کدده دارای زاوی ده امپدددانس کو ددک هسددتند بددا
محدودیتهایی مواجه میشدود .هنگامیکده سدرعت بداد بدا و زاویده
امپدانس کو ک است مقدار توان راکتیو موردنیاز برای کداهش پدیدده
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سوسوزدن زیاد است که برای کانورتر طرف شدبکه ،تولیدد ایدن مقددار
توان راکتیو مشکل است .در ] ،[8روش کنترل گدام مسدتقل پیشدنهاد
شده است که مطابق با توان اکتیو ژنراتور و زاویه سدمت تدوربین ،یدک
افزایش گام کو ک برای هدر پدره ایجداد میکندد و نوسدانات تدوان را
کاهش میدهد.
یکی از وسایلی که قابلیت تولید یا جذب توان راکتیو با اسدتفاده از
ادوات 4FACTsرا دارد  5STATCOMمیباشددددد .بددددا اسددددتفاده از
 STATCOMمیتوان انتشار نوسانات ولتاژ را در نقطه اتصال مشدترک
کاهش داد و همچنین قادر بده تنظدیم ولتداژ ترمیندال در آن نقطده از
توربین بادی است ] .[9در ] ،[10روش کنترل توان اکتیو توسط تغییدر
ولتاژ لینک  DCکانورتر  back to backبرای کاهش پدیدده سوسدوزدن
ارائه شده است که از یک سیستم ذخیرهساز انرژی (ابدر خدازن) بدرای
جذب نوسانات توان اکتیو ژنراتور استفاده میکند و سیستم کنتدرل آن
نسبتاا پیچیده و هزینه آن نیز زیاد است.
در مقاله حاضر از یک فیلتر میاننگذر بهمنظور حذف نوسانات توان
استفاده میشود و با جایگذاری فیلتر در مکانهای مختلف برای اولدین
بار ،پاسخهای سیستم از حیث نوسانات توان و تغییرات ولتداژ مقایسده
میشوند .بهعالوه ،در این مقاله با ارائه شبیهسدازیهای متمددد ،تدثثیر
سرعت باد ،قدرت اتصال کوتاه شبکه و زاویه امپدانس شبکه بدر میدزان
نوسانات توان و تغییرات ولتاژ موردبررسی و مقایسه قدرار میگیدرد .در
ادامه ،ابتدا مدلهای الکتریکی ،مکانیکی و آیرودینامیکی یدک تدوربین
بادی بهطور خالصه در بخش دوم شرح داده میشود .در بخدش سدوم،
روشهای کنترلی برای کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه ،کنترل توان
آیرودینامیکی و روشهای ردیابی بیشینه نقطه توان ممرفدی میشدوند.
عوامل ایجاد نوسانات توان در بخش هارم بررسدی میشدوند و فیلتدر
موردنظر برای کاهش نوسانات توان طراحی میشود .نتایج شبیهسدازی
و اثربخشی روش کنترل پیشنهادی بدرروی کداهش نوسدانات تدوان در
بخش پنجم ارائه میشود و نهایتاا مقالده در بخدش ششدم نتیجدهگیری
میشود.

 -2مدل توربین بادی سرعت متغیر
این نوع توربینها دارای ژنراتور القایی یا سنکرون هستند که از طریدق
مبدل الکترونیک قدرت به شبکه متصدل شددهاند .سیسدتم الکتریکدی
آنها بسیار پیچیدهتر از توربین بادی سرعت ثابت است .در ایدن مددل
ژنراتور و درنتیجه سرعت رتور توسط مبدل الکترونیک قددرت ،کنتدرل
میشود .توربینهای بادی سرعت متغیر مجهدز بده ژنراتورهدای القدایی
تغذیه دوگانه )DFIG( 6رایجترین ندوع تدوربین مورداسدتفاده اسدت کده
بددرای کاربردهددای تددوان بددا  ،بددا توجدده بدده هزیندده و تلفددات کددم آن
مورداستفاده قرار میگیرد .طرح سادهای از اجزای اصلی توربین بادی با
 DFIGدر شکل  1مشاهده میشود ].[11
ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در واق یدک ماشدین القدایی بدا رتدور
سیمبندی شده است که سیمپیچی استاتور آن بهطور مستقیم به شبکه
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سهفاز متصل شده است و سیمپیچی رتور آن از طریق حلقههای لغزان
و جاروبک به مبدل الکترونیک قدرت متصل شده است .از آنجاییکده
مبدل الکترونیک قدرت تنها کسری از کل توان را از خود عبور میدهد
(حدود  %30-%20توان نامی) ،تلفات و هزینه سیستم کاهش مییابد.

بررسی و کنترل عوامل مؤثر در . . .
J gW g = T hs - K gW g - B gθ g - Tem

که در آن  Wrسدرعت زاویدهای رتدور Jr ،و  Jgبدهترتیب اینرسدیهای
توربین و ژنراتور Wg ،سرعت ژنراتور Br ،و  Bgضرایب سختی7محدورKr ،
و  Kgضرایب میرایی8توربین θr ،و  θgانحراف زاویه Ths ،Tls ،Ta ،و Tem
بدددهترتیب گشدددتاور آیرودیندددامیکی ،گشدددتاور سدددرعتبا  ،گشدددتاور
سرعتپایین ،گشتاور الکترومغناطیسی هستند .برای مدلسدازی سداده
مکانیکی میتوان کل توربین و ژنراتور را بهصورت یک جسم صلب دوار
در نظر گرفت .در این حالت یک مدل تکجرمه بهدست خواهد آمد که
سرعت توربین و ژنراتور یکسان در نظدر گرفتده میشدود .بندابراین ()1
بهصورت زیر ساده میشود:
J tW r = T a - K tW r - B t θ r - T t

()2

()3

B t = B r + n g2 B g

و

J t = J r + n g2 J g

T t = n gT g

و

K t = K r + n g2 K g
Wg

T ls
=
T hs W r

شکل :1سیستم توربین بادی با [11] DFIG

-2-1
با استفاده از مددل مرتبده  ،5عملکدرد ژنراتدور بدهطور دقیدق در ][12
بررسی میشود اما پیچیدگی و هزینه محاسباتی آن با ست و همچنین
قادر به تحلیل ساده  DFIGتحت شرایط گذرا را ندارد .برای غلبده بدر
این مشکل ] [13از مدل مرتبده  3بدا صدرفنظر از گدذراهای اسدتاتور
استفاده کردهاند که این روش هم تحت شرایط نامتمدال شدبکه ممتبدر
نیست .مماد ت دینامیکی ماشین در قاب مرج سنکرون  dqبهصورت
کامل در ] [12ممرفی شدهاند.
مدل الکتریکی DFIG

-2-2

مدل مکانیکی DFIG

مقدار اینرسی محور و گیربکس در مقایسه با اینرسی توربین و ژنراتدور
بسیار کو دک اسدت و میتدوان از آن صدرفنظر کدرد .بندابراین مددل
حاصل ،یک مدل دوجرمه مطابق با شکل  2اسدت .ممداد ت مکدانیکی
بهصورت زیر خواهد بود ]:[14

= ng

که در آن  Kt ،Bt ،ngو  Ttبدهترتیب نسدبت گیدربکس ،ضدریب سدختی
ممادل ،ضریب میرایی ممادل و گشتاور ممادل میباشند.
 -2-3مدل آیرودینامیکی توربین بادی
توان مکانیکی خروجی از توربین مطابق با ( ،)4عالوه بر سرعت باد و
گالی هوا ،به شماع مساحت جاروبشده توسط پرهها ،زاویه گام 9و
سرعت رخش توربین بستگی دارد ].[15
1
ρAV w3C p  λ, β 
2

()4

= Pm

که در آن  Vwسرعت باد β ،زاویه گام A ،مساحت جاروبشونده توسط
توربین ρ ،گالی هوا λ ،نسبت سرعت نوک پره10هستند .در این
رابطه Cp(λ, β) ،ضریب توان11نامیده میشود و درصدی از انرژی باد
است که میتوان به انرژی مکانیکی تبدیل میشود .حداکثر مقدار
ضریب توان توربین ( )Cpmaxبهصورت نظری  0/593بهدست میآید
ولی در عمل میتواند بین  0/4تا  0/45باشد .این مسئله بهعنوان
محدودیت بتز12ممروف است که توسط آلبرت بتز فیزیکدان آلمانی در
سال  1919اثبات شد .ضریب توان تابمی از زاویه گام و نسبت سرعت
نوک پره میباشد که میتواند با استفاده روابط زیر محاسبه شود ]:[16
()5
()6

-12.5
λi



116
C p  λ, β  =  0.22
- 0.4 β - 5  e
λi


Vt
RW t
=λ
=
Vw
Vw
-1

()7


1
0.053 
λi = 
- 3

 λ + 0.08β β +1 

که در آن  Rشماع رتور توربین Wt ،سرعت رخشی محور توربین و
سرعت خطی نوک پره است.
برای شبیهسازی بخشهای مختلف سیستم توربین بادی از دو
نرمافزار 13FASTو  Matlab/Simulinkاستفاده شده است که FAST
Vt

شکل :2مدل دوجرمه توربین بادی سرعت متغیر ][14

()1
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برای شبیهسازی بخشهای آیرودینامیکی و مکانیکی توربین بادی
استفاده میشود و سایر بخشها ازقبیل  ،DFIGکانورتر ،کنترلرها و
شبکه توسط  Matlab/Simulinkشبیهسازی میگردد.

 -3سیستم کنترل
 -3-1کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه
عملکرد توربینهای بادی مجهدز بده  DFIGبدهطور کامدل وابسدته بده
سیستمهای کنترل بهکاررفته بدرای کانورترهدای طدرف رتدور و طدرف
شدبکه اسدت .رایجتدرین الگدوریتم کنتدرل  ،DFIGکنتدرل بدرداری بددا
کنترلرهای تناسبی -انتگرالی است .از مزایدای آن میتدوان بده نوسدان
کمتوان خروجی و فرکانس کلیدزنی پایین اشاره کرد .ممایدب آن ،نیداز
به انتقال پارامترها به قاب مرج سنکرون ،حساس به تغییر پارامترهای
ماشین از قبیل اندوکتانس و مقاومت ماشین و محاسبات برخط با توجه
به استفاده از روش  PWMو تنظیم بهرههدای کنترلکنندده تناسدبی-
انتگرالی میباشد ].[16
در سددال  1985روش کنتددرل گشددتاور مسددتقیم بددهعنوان یددک
جایگزین برای کنترل برداری ممرفی شد کده پیچیددگی روش کنتدرل
برداری را کاهش میدهد .مزایای روش کنترل گشتاور مستقیم شدامل
پاسخ دینامیکی سری  ،مقاوم در برابر تغییر پارامترهای ماشین ،کاهش
محاسبات و اجدرای سداده آن میباشدد و ممایدب آن نیدز نوسدانهای
قابلتوجدده در گشددتاور و تددوان خروجدی درحالددت ماندددگار و فرکددانس
کلیدزنی متغیر است .براساس اصدول کنتدرل گشدتاور مسدتقیم ،روش
کنترل توان مستقیم پیشنهاد شده است که توانهدای اکتیدو و راکتیدو
توسط انتخاب بردار ولتاژ مناسب از جدول  Look Upکنترل میشود و
در برابر تغییر پارامترهای ماشدین حسداس نیسدت .امدا دارای ممدایبی
ازقبیل نوسانات در توانهای اکتیو و راکتیدو ،تولیدد ندویز و سروصددا و
14
فرکددانس سددوئیچینغ متغیددر اسددت ] .[17در ] ،[18روش CVDPC
ارائه شده است که ترکیبی از هر دو روش کنترل برداری و کنترل توان
مستقیم است .این روش مزایای هر دو روش از قبیل حساسنبودن بده
تغییر پارامترهای ماشدین ،محاسدبات کمتدر ،اجدرای سداده و اعوجداج
هارمونیکی کمتر را دارد .سه روش کنترل ممرفیشدده ازقبیدل کنتدرل
برداری ،کنترل گشتاور مستقیم و کنترل توان مسدتقیم در ] [19بدرای
کنترل  DFIGمقایسه شددهاند .بدهطورکلی توربینهدای بدادی سدرعت
متغیر یک سیستم غیرخطی هستند و بدرای مقابلده بدا غیرخطیبدودن
سیستم میتوان از روشهای کنترل غیرخطی مانند کنترل مد لغزشدی
استفاده کرد که دارای پاسخ دینامیکی سری هستند و در برابدر تغییدر
پارامترها حساس نیستند ] .[16اما عیدب عمدده آنهدا ایدن اسدت کده
سروصداهای نامطلوبی در خروجی کنترل ایجاد میکند.
در مقاله حاضر ،از روش کنترل برداری برای کنترل توربین بادی
استفاده میشود که در ] [20بهصورت کامل شرح داده شده است .هدف
کنترل برداری برای کانورتر طرف رتور ،استخراج حداکثر توان از باد و
همچنین کنترل مستقل توان اکتیو و راکتیو از طریق جریان رتور است.

Serial no. 86

بررسی و کنترل عوامل مؤثر در . . .

ولتاژ لینک  DCتوسط کانورتر طرف شبکه ثابت نگه داشتهمیشود و
همچنین ضریب توان در مقدار واحد کنترل میشود.
 -3-2کنترل توان آیرودینامیکی
در سرعتهای با ی باد ،کنترل توان به سه طریق انجام میشود:
کنترل پسیو استال  15،کنترل گام و کنترل اکتیو استال16.کنترل گام،
رایجترین روش کنترل توان آیرودینامیکی برای توربینهای بزرگ است.
در سیستم کنترل گام ،پرهها میتوانند حول محور طولی خود بچرخند.
بازه این تغییر زاویه بین  0تا  90درجه است بهطوریکه در سرعتهای
باد با تر از سرعت نامی ،زاویه گام بهگونهای تنظیم میشود که توان
ژنراتور از مقدار نامی فراتر نرود و ژنراتور دارای اضافهبار نشود .همچنین
بهوسیله زاویه گام از رخش توربین در سرعتهای خیلی با تر از
سرعت نامی که به سیستم مکانیکی آسیب میرساند جلوگیری
میشود .شکل  3بلوک دیاگرام کنترل زاویه گام را نشان میدهد که در
آن  βdو  βبهترتیب مقدار مرج و واقمی زاویه گام هستند ].[18

شکل :3بلوک دیاگرام کنترل زاویه گام

 -3-3ردیابی حداکثر نقطه توان ()MPPT17
بهازای یک سرعت باد مشخص ،مقدار بهینهای برای سرعت رتور وجود
دارد که توان گرفتهشده از باد را حداکثر میکند .بنابراین ،اگر سدرعت
باد ثابت در نظر گرفتهشود ،مقدار  Cpتنها بهسرعت رتور توربین بدادی
بستگی خواهد داشت .از اینرو ،توان خروجی توربین با کنترل سدرعت
رتور تغییر میکند .الگوریتمهای مختلفی بدرای ردیدابی حدداکثر تدوان
18
وجود دارد ازجمله :کنترل نسبت سرعت نوک ،کنتدرل گشدتاور بهینده
 )PSF19و روش اخدتالل و
( ،)OTCروش کنترلی بازخورد سیگنال توان (
مشاهده .)P&O(20بلوک دیاگرام روشهای ردیدابی ذکرشدده در شدکل
 4نشان داده شده است .در بین روشهای فوق ،روش  OTCسری ترین
و موثرترین روش میباشدد .پدس از روش  ،OTCدو روش  PSFو TSR
تقریباا مشخصه یکسانی از نظر بازده و مدت پاسخ دارند ،اگر ه عملکرد
روش  TSRاندکی از روش  PSFبهتر است .کندترین و کم بدازدهترین
روش P&O ،است و مجموع زمان پاسخ و زمان بازیافت آن حددود سده
برابر روش  OTCاست .عالوهبراین ،عملکرد روش  P&Oبهشدت تحدت
تثثیر اینرسی توربین بادی است .وابستگی روش  OTCبه مشخصدههای
توربین بادی از مشکالت آن برای پیادهسازی عملی میباشد ولدی ایدن
ریپل گشتاور و نوسانات کمتری را نسبت به سایر روشهدای ذکرشدده
ایجاد میکند ].[21
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(الف)

(ب)
شکل :5موقعیتهای مختلف رتور در یک توربین سهتیغهای

(ج)

(د)
شکل :4بلوک دیاگرام روشهای ( MPPTالف)کنترل نسبت سرعت

در مقاله حاضر از یک مجموعه فیلتر میاننگدذر در کدانورتر طدرف
رتور استفاده میشود ،بهطوریکه نوسانات  6p ،3pو  9pبهعنوان انرژی
جنبشی در رتور توربین بادی ذخیره میشود و تدوان خروجدی ژنراتدور
هموار خواهد شد .بلوک  BRFمطدابق شدکل  6خدود از نددین BRF
تشکیل شده است که از عبدور نوسدانات  9p ،6p ،3pو هارمونیکهدای
با تر جریان اکتیو جلوگیری میکند ] .[6تداب تبددیل  BRFبهصدورت
زیر بیان میشود:



()8

نوک (ب)کنترل گشتاور بهینه (ج)کنترل بازخورد سیگنال توان (د)
روش اختالل و مشاهده

...و3,6,9

()9

=i



K S 2 +W c2

= F S 

W 
S 2 +  c  S +W c2
Q 
iW g

= W ip

N
Wc
=Q
BW
 Kبهره Q ،ضریب

 -4انتشار نوسانات توان

()10

این بخش برروی نوسانات توان توسط توربینهای بادی سرعت متغیر با
 DFIGدرهنگدام عملکددرد پیوسدته تمرکددز دارد .در توربینهدای بددادی
متصلشده به شبکه در هنگام عملکرد پیوسته عوامل مختلفی در ایجاد
نوسانات توان اثر میگذارند ازقبیل مشخصات باد (شدت تالطم ،سرعت
متوسط باد ،اثرات سایه برج و برش باد) ،شرایط شبکه (نسبت ررفیدت
اتصال کوتاه شبکه ،زاویه امپدانس شبکه) و نوع توربین بادی.
شکل  5موقمیتهای مختلف رتور در یک توربین بادی سدهتیغهای
را نشان میدهد .توربین سمت پ ،موقمیت رتور را زمانی که یکدی از
تیغهها از مقابل برج عبور میکند ،نشدان میدهدد .همانطورکده دیدده
میشود در این لحظده ،هیچیدک از دو تیغده دیگدر در بدا ترین نقطده،
جاییکه سرعت باد بیشترین مقدار را دارد ،قرار ندارند .هر دو عامل اثر
سایه برج و افت باد در توان سدهیم هسدتند .در مقابدل تدوربین سدمت
راست ،یکی از تیغهها در با ترین مکان و در ممرض بیشدترین سدرعت
باد قرار دارد که در این حالت ،توان در مقددار بیشدینه خدود میباشدد.
بهطورکلی ،برای یک توربین سهپرهای شاهد  3بار افت سدرعت بداد در
هر رخش خواهیم بود .این امر سبب میگردد کده در تدوان خروجدی
توربین نوساناتی مطابق با سرعت رخشی رتور ضربدر تمداد تیغدهها
حاصل شود کده فرکدانس  3pگفتده میشدود و بیشدترین نوسدانات در
سرعتهای با ی باد رخ میدهد.

که در آن  Wcفرکانس مرکز Wg ،سرعت ژنراتور،
کیفیت N ،نسبت گیربکس و  BWپهنای باند فیلتر است .پارامتر K
برای جلوگیری از اثرگذاری برروی فرکانسهای دیگر برابر با یک فرض
میشود .براساس ( )8و ( ،)9بلوک دیاگرام  BRF-3pمطابق با شکل 7
خواهد بود که بهطور مؤثر از عبور فرکانس  3pجلوگیری میکند و
اجازه میدهد دیگر فرکانسها عبور کنند.

Serial no. 86

شکل :6ساختارBRF

شکل :7بلوک دیاگرام BRF-3p
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انتخاب محل نصب فیلتر در کانورتر طرف رتور از اهمیت با یی
برخوردار است که در این مقاله نوسانات توان با جایگذاری فیلتر در سه
مکان متفاوت در کانورتر طرف رتور مطابق با شکل  8بررسی میشود.

بررسی و کنترل عوامل مؤثر در . . .

نتایج شبیهسازی بهدستآمده مشاهده میشود که روش  TSRنسبت
به روش  OTCنوسانات ولتاژ و توان بیشتری ایجاد میکند و پاسخ
دینامیکی کندتری دارد .همچنین روش  TSRنیاز به اندازهگیری
سرعت باد دارد که در عمل امکانپذیر نیست .درنتیجه روش ردیابی
 OTCنسبت به  TSRعملکرد بهتری دارد .در ادامه از توربین بادی
همراه با روش ردیابی حداکثر نقطه توان  OTCبرای مطالمه استفاده
میشود.
TSR
OTC

0.55

 -5نتایج شبیهسازی

0.45

0.4

0.35

104.5

105

104

103.5

103

102.5

102

101.5

101

100.5

0.3
100

]Time [s

(الف)
0.015
TSR
OTC

0.005

0

-0.005

]Reactive Power [MVAR

0.01

-0.01

104.5

105

104

103.5

103

102.5

102

101.5

101

100.5

-0.015
100

]Time [s

(ب)
1.022
TSR
OTC

1.021
1.02
1.019
1.018
1.017

]Vpcc [p.u.

در این مقاله کلیه جنبههای آیرودینامیکی ،مکانیکی و الکتریکی یک
مزرعه بادی  1/5مگاواتی متصلشده به شبکه با استفاده از نرمافزارهای
 FASTو  Matlab/Simulinkمدل میگردد و این مدل برای بررسی
اثرات سایه برج بر کیفیت توان مورداستفاده قرار میگیرد .شکل 9
ساختار کلی مزرعه بادی مورداستفاده در این مطالمه را نشان میدهد
که متشکل از  3توربین بادی  0/5مگاواتی 575 ،ولت ،سرعت متغیر
کامالا مشابه است که هر توربین بادی از طریق یک ترانسفورماتور
افزاینده اختصاصی به سیستم کلکتور متصل میشود .کلکتور نیز به
شبکه توزی مربوطه اتصال یافته است .پارامترهای مربوط به توربین و
 DFIGدر جدول  1داده شده است .هدف از این مقاله کاهش پدیده
سوسوزدن و نوسانات توان ایجادشده ناشی از اثرات سایه برج و برش
باد در توربینهای بادی است .همانطورکه قبالا ذکر گردید ،عوامل
مختلفی در انتشار نوسانات توان و پدیده سوسوزدن مؤثر هستند .هر
یک از این عوامل در اینجا بررسی میشود و سپس با انتخاب بهترین
حالت عملکرد ،نوسانات توان با استفاده از روش جبرانسازی
مطرحشده کاهش داده میشود.

]Active Power [MW

شکل :8مکانهای نصب فیلتر در کانورتر طرف رتور

0.5

1.016
1.015
1.014
104.5

105

104

103.5

103

102.5

102

101.5

101

100.5

1.013
100

]Time [s

(ج)
0.3
0.25
0.2

IFL

TSR
OTC

0.15
0.1

شکل :9ساختار سیستم موردمطالعه

0.05

 -5-1اثر  MPPTدر انتشار نوسانات توان
در این بخش دو روش ردیابی  TSRو  OTCدرصورت وجود نوسانات
 3pبا یکدیگر مقایسه میشود .شکل  10توان اکتیو ،توان راکتیو ،ولتاژ
نقطه اتصال مشترک ،سطح سوسوزدن لحظهای در سرعت باد متوسط
 9متربرثانیه در هر دو روش  TSRو  OTCرا نشان میدهد .با توجه به

Serial no. 86

0
105

104.5

104

103.5

103

102.5

102

101.5

101

100.5

100

]Time [s

(د)
شکل  :10نتایج شبیهسازی هر دو روش  TSRو ( OTCالف) توان اکتیو
(ب)توان راکتیو (ج)ولتاژ نقطه اتصال مشترک (د)سطح سوسوزدن
لحظهای
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 -5-2اثر سرعت متوسط باد در انتشار نوسانات توان

جدول  :1پارامترهای توربین بادی و DFIG

1/5 MW

ررفیت مزرعه بادی

575 V

ولتاژ نامی توربین

87/965

نسبت تبدیل رتور /استاتور

0/022 p.u.

مقاومت استاتور

0/026 p.u.

مقاومت رتور

0/177 p.u.

اندوکتانس پراکندگی استاتور

0/116 p.u.

اندوکتانس پراکندگی رتور

4/68 p.u.

اندوکتانس متقابل

3

تمداد جفت قطب و تمداد پرهها
ولتاژ لینک

1200V
100

شکل  11نتایج شبیهسازی را بهازای سرعت متوسط باد مختلف در
نسبت ررفیت اتصالکوتاه  20و زاویه امپدانس شبکه  45درجه نشان
میدهد .با توجه به شکل مشاهده میشود که در سرعتهای باد کم
(سرعت  9متربرثانیه) میزان نوسانات توان و پدیده سوسوزدن کم است.
با افزایش سرعت باد ،میزان نوسانات توان و ولتاژ افزایش مییابد
تاجاییکه توان در مقدار نامی قرار دارد .در سرعتهای باد با تر،
سیستم کنترل زاویه گام برای محدودکردن توان در مقدار نامی خود
فمال است و این سیستم خود نوسانات توان خروجی را محدود میکند.
بنابراین ،در سرعتهای باد با  ،نوسانات ولتاژ و توان کاهش مییابد.
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شکل :11نتایج شبیهسازی بهازای سرعت متوسط باد (الف)توان اکتیو (ب)ولتاژ نقطه اتصال مشترک (ج)سطح سوسوزدن لحظهای
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نشان میدهد .اگر اختالف زاویه بین ضریب قدرت و امپدانس شبکه
نزدیک به  90درجه باشد ،تغییرات ولتاژ کم میشود و به دنبال آن
پدیده سوسوزدن نیز کاهش مییابد .درواق رابطه ممکوسی بین زاویه
امپدانس شبکه و نوسانات توان برقرار است.
نتایج شبیهسازی ارائهشده در شکلهای  10تا  13نشان میدهد
که روش ردیابی نقطه بیشینه توان و شرایط شبکه در ایجاد نوسانات
توان و پدیده سوسوزدن مؤثر هستند .بهعالوه ،انتخاب مناسب روش
ردیابی حداکثر نقطه توان ،زاویه امپدانس شبکه و نسبت ررفیت اتصال
کوتاه میتواند کیفیت توان سیستم را بهبود بخشد.

 -5-3اثر نسبت ظرفیت اتصالکوتاه در انتشار نوسانات توان
شکل  12نتایج شبیهسازی را بهازای نسبت ررفیت اتصال کوتاههای
مختلف در سرعت متوسط باد  9متربرثانیه و زاویه امپدانس شبکه 45
درجه نشان میدهد .با توجه به شکل مشاهده میشود که هر ه
ررفیت اتصال کوتاه شبکه بیشتر باشد نوسانات توان کمتری خواهیم
داشت .بنابراین ،در شبکههای ضمیف پدیده سوسوزدن بیشتر خود را
نشان میدهد.
 -5-4اثر زاویه امپدانس شبکه در انتشار نوسانات توان
شکل  13نتایج شبیهسازی بهازای زاویه امپدانس شبکه متفاوت در
سرعت متوسط باد  9متربرثانیه و نسبت ررفیت اتصال کوتاه  20را
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شکل :12نتایج شبیهسازی بهازای نسبت ظرفیت اتصالکوتاههای متفاوت (الف)توان اکتیو (ب)ولتاژ نقطه اتصال مشترک (ج)سطح سوسوزدن
لحظهای
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شکل :13نتایج شبیهسازی بهازای زاویه امپدانس شبکه متفاوت
(الف) توان اکتیو (ب)ولتاژ نقطه اتصال مشترک (ج)سطح سوسوزدن لحظهای

 -5-5جبرانسازی نوسانات توان ناشی از اثرات سایه برج و

 -6جمعبندی و نتیجهگیری

در این بخش نوسانات توان با اضافهکردن فیلتر در سده مکدان مختلدف
مطابق با شکل  8موردبررسی قرار میگیرد .شکل  14نتایج شبیهسازی
کوتاهمدت قبل و بمد از جبرانسازی با فیلتر در سه مکدان متفداوت در
سرعت متوسط باد  9متربرثانیه ،نسبت ررفیت اتصال کوتاه  20و زاویه
امپدانس شبکه  45درجه را نشان میدهد .با توجه به نتایج شبیهسازی
ارائهشده بهوضوح دیده میشود که فیلتر میاننگذر ،نوسانات  3pناشدی
از اثرات سایه برج تا حدودی کداهش میدهدد .شددت نوسدانات تدوان
درحالتیکه فیلتر در جلوی سرعت قرار دارد نسبت به حالتی که فیلتدر
در جلوی توان و جریان قرار دارد ،کاهش بیشتری یافته است .بنابراین،
نصب فیلتر در جلوی سرعت عملکرد بهتری دارد.

در این مقاله عوامل انتشار نوسانات ولتاژ و توان در توربین بادی سرعت
متغیر با ژنراتور القایی تغذیده دوگانده شدامل مشخصدات بداد (سدرعت
متوسط باد ،شدت تالطم ،اثرات سایه برج و برش بداد) ،شدرایط شدبکه
(نسبت ررفیت اتصالکوتاه و زاویه امپدانس شبکه) و روشهای ردیابی
بیشینه نقطه توان در حالت عملکرد پیوسته موردبررسدی قدرار گرفدت.
کلیه جنبههای آیرودینامیکی ،الکتریکی و مکانیکی یدک مزرعده بدادی
متصلشدددده بددده شدددبکه بدددا اسدددتفاده از نرمافزارهدددای  FASTو
 Matlab/Simulinkمدلسازی شده است .با توجه به نتایج شبیهسدازی
ارائهشده مشاهده گردید روش ردیابی بیشینه نقطه توان  OTCنسدبت
بهروش  TSRنوسانات و ریپل کمتری را در توان خروجی ایجاد میکند.
در ادامه عملکرد توربین بادی تحت سرعتهای مختلف باد بررسی شد

برش باد توسط فیلتر
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توربین تحت شرایط مختلف شبکه مشداهده گردیدد کده هر ده زاویده
امپدانس شبکه و نسدبت ررفیدت اتصدالکوتاه بیشدتر باشدد نوسدانات
کمتری در توان خروجی توربین رخ میدهد.

و نتایج شبیه سازی نشان داد که با افزایش سرعت متوسط بداد ،شددت
نوسانات نیز افزایش مییابد تا جدایی کده تدوان بده مقددار ندامی خدود
میرسد .در سرعتهای باد با تر از مقدار ندامی ،سیسدتم کنتدرل گدام
فمال و نوسانات توان بهطور مؤثر کاهش یافت .بهعالوه ،بدا شبیهسدازی

0.465
without filter
filter in P
filter in I
filter in Wr

0.46

0.45
0.445
0.44

]Active Power [MW

0.455

0.435

89

89.5

90

87.5

88

88.5

0.43
87

]Time [s

(الف)

-3

x 10

without filter
filter in I
filter in Wr
filter in P

2
1.5

0
-0.5
-1

]Reactive Power [MVAR

1
0.5

-1.5
100

99

99.5

98

98.5

97.5

96.5

97

96

95.5

-2
95

]Time [s

(ب)
1.0182
1.018

1.0176
without filter
filter in P
filter in I
filter in Wr

1.0174
1.0172

89.5

90

]Vpcc [p.u.

1.0178

89

88

88.5

87.5

1.017
87

]Time [s

(ج)
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
without filter
filter in P
filter in I
filter in Wr

IFL

0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

90

89.5

89

88.5

88

87.5

0
87

]Time [s

(د)
شکل :14نتایج شبیهسازی کوتاهمدت در هر دو حالت وجود و عدموجود فیلتر (الف) توان اکتیو (ب) توان راکتیو (ج) ولتاژ نقطه اتصال مشترک
(د) سطح سوسوزدن لحظهای

Serial no. 86

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

. . . بررسی و کنترل عوامل مؤثر در

[9] T. Sun, Z. Chen, and F. Blaabjerg, “Flicker mitigation of
grid connected wind turbines using STATCOM,”
International Conference on Power Electronics, Machines
and Drives, Edinburgh, UK, pp. 175-180, 2004.
[10] W. Hu, Z. Chen, Y. Wang, and Z. Wang “Flicker
mitigation by active power control of variable-speed wind
turbines with full-scale back-to-back power converters,”
IEEE Trans. Energy Convers., vol. 24, no. 3, pp. 640-649,
2009.
[11] D. Chwa and K.-B. Lee, “Variable structure control of the
active and reactive powers for a DFIG in wind turbines,”
IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 46, no. 6, pp. 2545-2555,
2010.
[12] A. Luna, F. K. A. Lima, D. Santos, P. Rodríguez, E. H.
Watanabe, and S. Arnaltes, “Simplified modeling of a
DFIG for transient studies in wind power applications,”
IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 1, pp. 9-20, 2011.
[13] J. B. Ekanayake, L. Holdsworth, X. Wu, and N. Jenkins,
“Dynamic modeling of doubly fed induction generator
wind turbines,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 18, no. 2,
pp. 803-809, 2003.
[14] H. Jabbari and J. Yoon, “Power capture optimization of
variable-speed wind turbines using an output feedback
controller,” Renewable Energy, vol. 86, pp. 517-525,
2016.
[15] F. Fateh, W. N. White, and D. Gruenbacher, “A
maximum power tracking technique for grid-connected
DFIG-based wind turbines,” IEEE Trans. Emerg. Sel.
Topics Power Electron. , vol. 3, no. 4, pp. 957-966, 2015.
[16] B. Yang, L. Jiang, L. Wang, W. Yao, and Q. H. Wu,
“Nonlinear maximum power point tracking control and
modal analysis of DFIG-based wind turbine,” Int. J.
Electr. Power Energy Syst., vol. 74, pp. 429-436, 2016.
[17] J. Hu, H. Nian, B. Hu, Y. He, and Z. Q. Zhu, “Direct
active and reactive power regulation of DFIG using
sliding-mode control approach,” IEEE Trans. Energy
Convers., vol. 25, no. 4, pp. 1028-1039, 2010.
[18] J. Mohammadi, S. Vaez-Zadeh, S. Afsharnia, and E.
Daryabeigi, “A combined vector and direct power control
for DFIG-based wind turbines,” IEEE Trans. Sustain.
Energy, vol. 5, no. 3, pp. 767-775, 2014.
[19] E. Tremblay, S. Atayde, and A. Chandra, “Comparative
study of control strategies for the doubly fed induction
generator in wind energy conversion systems: A DSPbased implementation approach,” IEEE Trans. Sustain.
Energy, vol. 2, no. 3, pp. 288-299, 2011.
[20] T. Sun, Power Quality of Grid-connected Wind Turbines
with DFIG and Their Interaction with the Grid, Ph.D.
dissertation, Alborg University, Denmark, 2004.
[21] M. Heydari and K. Smedley, “Comparison of maximum
power point tracking methods for medium to high power
wind energy systems,” Electrical Power Distribution
Networks Conference, Zahedan, Iran, pp.184-189, 2015.

1397  زمستان،4  شماره،48  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/1569

نهایتاا با انتخاب شرایط شبکه و روش کنترل ردیابی حداکثر نقطده
 نوسانات توان توربین ناشی از اثرات سایه برج و برش بداد،توان مناسب
.با اضافهکردن یک فیلتر میاننگذر در کانورتر طرف رتور کاهش یافدت
زمبهذکراست که محل نصب فیلتر میاننگذر در کانورتر طرف رتدور از
 در این مقاله با نصب فیلتر در سه مکدان.اهمیت با یی برخوردار است
 تثثیر آنها در کاهش نوسانات توان مقایسه گردید و مشداهده،متفاوت
شد که نصب فیلتر در جلوی سرعت رتدور عملکدرد بهتدری در کداهش
.نوسانات توان دارد
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