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سرعت ثابت يسرعت روتور ژنراتور توربين باد يمطالعه پايدار  

 
  عليرضا سيادتان، دوستعلي گل، 

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران غرب، گروه برق، تهران، ايران
Email: Aligoldoust86@yahoo.com, a_siadatan@wtiau.ac.ir, 

  
  
  

  هچكيد
شود و سازي ژنراتور القايي سرعت ثابت به جهت مطالعات پايداري سرعت روتور پرداخته ميبه تحليل مدل مقالهدر اين 

شوند. همچنين تأثير افت ولتاژ متقارن روي رفتار ژنراتـور بـا جزئيـات    قفسي و دوقفسي با هم مقايسه ميهاي تكمدل
آزموده شده و زمان بازيابي سرعت روتور به عنـوان يـك نشـانه پايـداري      شده، پايداري سرعت روتور توربين نيزمطالعه 

داري در نتايج به دست آمده براي هر دو مدل وجـود داشـت، بـراي مثـال     هاي معنيسيستم پيشنهاد شده است. تفاوت
-قفسـي مـي  هاي ژنراتور مدل تـك  دهد. براي برخي از طراحيمدل دوقفسي پايداري سرعت و ولتاژ بهتري را نشان مي

-ها فقـط مـي  ي اين چنين طراحيهاي پايداري را به سمتي نادرست هدايت كند چون اطالعات سازندهبينيتواند پيش

هاي باد سرعت ثابت با اين نوع به سازي توربينتواند با يك مدل دوقفسي برآورده شود. استفاده از مورد آخر براي شبيه
  شود.طور مؤكد توصيه مي

  
قفسـي،  القـايي، پايـداري سـرعت روتـور، مـدل تـك      قفسي، توربين باد سرعت ثابت، ژنراتـور مدل دو ي:هاي كليدواژه

  خطاهاي متقارن.
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  مقدمه .1

 ين منبـع انـرژ  يتـر عيبـاد سـر   يافتـه اسـت و امـروزه انـرژ    يش يافـزا  ياديبه طور ز يد توان باديگذشته تول يدر طول دهه
ت و يـ حما يهـر كشـور فلسـفه    يمل يشبكه يها و كدهااست. دستورالعمل ييكايو آمر ييرشدكننده مخصوصا در چند كشور اروپا

ـ  يها و كدهان دستورالعمليشتر ايكنند. بين مييدات پراكنده را تعيحفاظت از شبكه و مخصوصا توان باد و تول ن رفـتن  يشبكه از ب
كنند. اگرچه يح مياتصال كوتاه هستند) تصر ياهاشتر به خاطر خطيد (كه بيشد ير افت ولتاژهايرا ز يباد يهانيسرعت ثابت تورب

ل يـ ن دليسـر نباشـد. بـه همـ    يد ميتول ياز واحدها ياديتعداد ز يشبكه برا يها و كدهان دستورالعمليممكن است برآورده كردن ا
 يتصل بـه شـبكه  ع و مزارع باد بزرگ ميتوز يمتصل به شبكه يباد محل يهانين توربيكشور دانمارك ب يشبكه يمثال كدها يبرا

ن يـ در ا .]1[بمانـد  يد متصل بـاق يشود، گروه دوم بايكه گروه اول به خاطر وقوع خطا از شبكه جدا م يانتقال تفاوت قائل است. وقت
ان در ژنراتور يو جر يكيبماند. خطا، گشتاور الكتر ين سرعت ثابت هنگام وقوع خطا متصل به شبكه باقيشود كه توربيمقاله فرض م

باد به شبكه است. اگـر   يانرژ يل همهيدر تحو يل ناتوانيش سرعت روتور به دليكند، اما مهمتر افزايت ميشان هداكيقدار پرا به م
 يداريـ پا يكنـد. اسـتراتژ   يابيط قبل از خطا را بازيتواند شراين نميش سرعت به حد افراط باال بود توربيبعد از پاك شدن خطا، افزا
سـته  يك مـدل شا ين منظور يبه هم .]2[است ياتيار حيباشد بسين از شبكه ميقطع شدن تورب يم برايسرعت روتور كه همان تصم

بـه   يقفـس سـنجاب   ييمدار روتور ژنراتور القا يكه برا يستم الزم است.مدليس يداريمطالعات پا ين باد برايتورب ييژنراتور القا يبرا
ن قفس و يا چنديك ين ژنراتور شامل يروتور ا .]4[-]3[است ينجابك مدل قفس سيشود يدا ميپ يات تخصصيطور معمول در نشر

مختلـف (در   يرا با دو فلسـفه طراحـ   يسرعت ثابت واقع يين مقاله اطالعات دو ژنراتور القايك است. ايق و باريروتور عم يهالهيا مي
د باشـد. مـدل تـك    يمل دو مـورد در حـد شـد   تواند شايكند كه ميل ميشود) تحليم ينام گذار 2و  1 يطراح يهان مقاله با ناميا

نه و يشـ ي، گشـتاور ب يهمزمان اطالعات نـام  يدا كند، برقراريك وفق پيطرح  يتواند با اطالعات سازنده در مورد ژنراتورهايقفسه نم
 يج بـرا ياشود نتـ يده ميچيستم قدرت پيس يه سازيكه شب يوقت.]5[از استيك مدل دوقفسه نين يرممكن است بنابرايغ ياندازراه

ولتاژ كوتـاه   يداريمطالعات پا يمثال، مدل مرتبه كامل ارائه شده برا ين شود. برايگزيجا يتواند با مدل دوقفسيك ميژنراتور طرح 
را بـه   ين بـاد قفـس سـنجاب   يتـورب  يبـرا  ياز به مدل دوقفسيا نيستم انتقال اسپانيبردار سن راستا، بهرهي].در هم8]، [7]، [6مدت[
هر واحد به شكل مـدل   يرا برا يا مدليستم انتقال اسپانيد متصل شده به سيسات جدين منظور، تأسيه است. به همت شناختيرسم

سـرعت روتـور و    يداريـ پا ين مقاله هر دو مدل را براياز دارد. ايك مدل دوقفسه نيا يهر لغزش)  يك مدل متفاوت برايتك قفسه (
 يهـا ] مـدل 9كند.[يسه ميسه فاز متقارن)مقا يل خطايافت ولتاژ متقارن (به دل سرعت ثابت در يهانيان توربيك جريگشتاور و پ

 باشند.ير ميبه صورت ز يسازهيشب ياستفاده شده برا
  

  
  ) مدل دوقفسه. c)و(b)مدل تك قفسه،(a)سرعت ثابت: (ي(قفس سنجابيژنراتور القا يحالت ماندگار برا يا.مدار معادل ستاره1شكل

  
  يقفس سنجاب ييالقا ژنراتور يسازمدل .2
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 3/1ي) تـوان نـام  1ن ژنراتـور(طرح  يشده است. اول يمتفاوت بررس يطراح يبا دو فلسفه يواقع ييدو ژنراتور القا مقالهن يدر ا
رد مگـاوات دا  3/2 ي) توان نام2شده است. ژنراتور دوم(طرح  يباال) طراح ياندازان راهيباال (و جر ياندازمگاوات دارد و با گشتاور راه

ن ين دو طرح ايا يممكن برا يجهيك نتيشده است.  يكم) طراح ياندازجه گشتاور راهي(در نتياندازان راهينه كردن جريكم يو برا
دلخواه و متفاوت  ياندازرفتار راهمتفاوت،  ياندازان و گشتاور راهيكه با جر ييمشابه موتور القا يطرحاستكه ژنراتورها ممكن است با 

-ان و گشتاور راهيز بودن جريكنندگان معموال به خاطر ناچدي، توليباد يهانيد، داشته باشند. در مورد توربآوريدست م موتور را به

ان محدود شده و ضـربان گشـتاور را   ين جريا ياندازعمل راه يكنند، به عنوان مثال، در طيبه آن توجه نم يدر حالت موتور يانداز
  ].11]، [10]، [3ابد: [ييكاهش م

 يل انرژياز حالت استراحت به دل يشوند و روتور به آراميكرها آزاد ميشود، بريمcut inكه سرعت باد باالتر از سرعت يهنگام .1
 رد.يگيشتاب م يباد ورود

 شود.يق سافت استارتر به شبكه متصل مين معموال از طريشود، توربيك ميكه سرعت روتور به سرعت سنكرون نزد يهنگام .2

 يگشـتاور بـاال   يل كـه مشخصـه  يـ ن دليهستند به ا ين در حالت ژنراتوريتورب يكينامير رفتار دين دو طرح تحت تأثيال ان حيبا ا
ـ  يـ ژه در رخـداد  يـ ن امر به ويموتور است. ا ياز مشخصه يانهير آيك تصويسرعت سنكرون  كـه   ياسـت بـه صـورت    يك افـت بحران

صـحبت   مقالـه ن يـ سرعت قبـل از خطـا در ا   يابيرد و در مورد بازيگيرار مش سرعت قير افزايگشتاور به شدت تحت تأث يمشخصه
  خواهد شد.

  
  )1(طرح يمگاوات 3/1. ژنراتور 2-1

ن يـ ا يريـ گل آن كه اندازهيده شده، به دليپوش ياندازاست. گشتاور راه يمگاوات 3/1شامل اطالعات سازنده ژنراتور  )1جدول(
را ارائه كـرده اسـت.    ياطالعات دو مدارمعادل مدل تك قفس ين در برگهي. سازنده همچنر معمول استيبزرگ غ يقدر در ژنراتورها

ده ينام Single-cageNمدل  مقالهن يسرعت سنكرون)است و در ا يكيا در نزدي(و  ين مجموعه از پارامترها مربوط به سرعت اسمياول
  شود.يده مينامSingle-cageSTاست و مدل  يازاندك راهين مجموعه از پارامترها مربوط به منطقه نزديشود. دوميم

  
  )1(طرح  يمگاوات 3/1ژنراتور  ياطالعات سازنده .1جدول 

IST/IN  TST/TN  TMAX/TN Nη N(r/min)ω PFN  FN(Hz)  UN(V)  PN (MW) 
9 87/1  3 97/0 1812 93/0  60 690  3/1  

 
 )Ub=690 V, fb=60Hz,() 1(جدول  يمگاوات 3/1ر ژنراتو  يت برايونيمدل تك قفسه و دوقفسه در پر يپارامترها.2جدول 

 rs rr xm xsd xrd  r1 r2  x1d x2d 

 يتك قفسه با سرعت نام

Single-cageN  
003914/0 006344/0  2881/5  078/0  111/0  -  -  -  -  

  تك قفسه با سرعت استارت
Single-cageST  003914/0 0194/0  279/5  0063/0  036/0  -  -  -  -  

 سه با سرعت نامي و ماكزيممتك قف

Single-cageMAX_N0826/0  0826/0  4275/4  0063/0 003914/0  ا  -  -  -  -  

 دو قفسه با سرعت استارت و نامي

Double-cageST-N  003914/0 -  3118/5  0543/0  -  008054/0  0305/0  2135/0  0543/0  
 )b(- 1دوقفسه با استفاده از شكل 

Double-cageST-MAX-N  003914/0 -  5903/4  0562/0  -  0076/0  0374/0  1613/0  0562/0  
  1455/0  0417/0  009019/0  0211/0  - 0562/0 5903/4 - 003914/0  سازي شدهدوقفسه ي شبيه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir  مجري: هم انديشان انرژي كيميا

 
 

٣ 
 

Double-cageST-MAX-N  
  

 با خطوط پر و شكسته نشان)2سرعت در شكل(-انيسرعت و جر-گشتاور يهاينشان داده شده و منحن)2هر دو پارامترها در جدول(
-يم ينيش بيعرضه شده توسط سازنده را به دقت پ يان و سرعت ناميگشتاور، جرSingle-cageNد كه مدل ياند. توجه كنداده شده

ان و يگشتاور، جر Single-cageSTخورد. برعكس مدل ينه گشتاور شكست ميشيو ب ياندازان راهيگشتاور و جر ينيبشياما در پكند 
خورد، ينه گشتاور شكست ميشيو ب يان و سرعت ناميگشتاور و جر ينيش بيكند اما در پيم ينيش بيرا به دقت پ ياندازسرعت راه

توان فرض كرد كه هـر دو مـدل   ياستفاده شده بود. م) 1(جدول ياندازن گشتاور راهيتخم يبراSingle-cageSTل كه مدل ين دليبه ا
ه يك شـب يتواند در ين دو مدل نميك از ايچ ين حال هيامل هستند با اف رفتار ژنراتور به طور كيتعر يگر برايكديتك قفسه مكمل 

ت ين محـدود يكنند. ا ينيبشياطالعات سازنده را پ يتوانند همهيها نمرا پوشش دهد، چون آن يع سرعتيك رنج وسيناميد يساز
ـ   ييژنراتـور القـا   يبـرا  يافتن مدل مناسـب ين بخش يا يماندهينشان داده خواهد شد. هدف باق مقالهدر ادامه  ن كوشـش  ياسـت. اول

كه توسط سـازنده ارائـه    يان نامينه و گشتاور و جريشياست كه گشتاور بSingle-cageMAX_Nبه نام مدل يتك قفس ياستفاده از مدل
ان يـ رتوانـد گشـتاور و ج  ين مدل نميارائه شده است. متأسفانه ا) 2ن مدل در جدول(يسازد. كه اي) برآورده م)1(شده است (جدول 

 يسـه مـدل تـك قفسـ     .]12]، [5[با خط پهن نشان داده شده است) 2(كه در شكل يكند، به صورت ينيش بيسازنده را پ ياندازراه
ـ  يك مدل دوقفسيسرعت شكست خوردند. حال با  يهيق در سرتاسر ناحيج دقينتا ينيبشيدر پ يقبل ،  Z0يبـار  يكه از امپدانس ب

-امپـدانس  يمحاسـبه  ياجـازه  Single-cageNمـدل  . كنـيم استفاده شده است، تالش مي ZSTيدازانو امپدانس راهZNيامپدانس نام

محاسـبه  يبـرا  Single-cageSTكـه مـدل    يرا دارد درحالويها
  شود.ياستفاده م ي
  

  
(خط Single-cageST(خط شكسته)،Single-cageNيهاشده با مدل مدل يمگاوات 3/1ان سرعت ژنراتور يسرعت و جر-گشتاور يهايمنحن.2شكل

  )2((خط پهن) در جدول Single-cageMAX_Nپر) و 
با خـط  )3(سرعت در شكل-انيسرعت و جر-گشتاور يهاينشان داده شده و منحن )2(در جدول Double-cageST-Nيج پارامترهاينتا

بـا  Double-cageST-Nشده توسط مدل ينيش بينه پيشيشان بدهد كه گشتاوربتواند نين مياند. به هر حال اشكسته نشان داده شده
و  )b(-1مـدار شـكل   يشـوند كـه بـرا   يم مـ يد تنظيجد يدوقفس يج بهتر، پارامترهايداشتن نتا يرت دارد. براياطالعات سازنده مغا

ش يكه پارامترهـا شود، يده مينامDouble-cageST-MAX-Nمدلسازنده استفاده شده بود.  ينه و ناميشي، بياندازاطالعات راه يمحاسبه
اند. برخالف با خطوط پهن نشان داده شده) 3(سرعت در شكل-انيسرعت و جر-گشتاور يهاينشان داده شده و منحن) 2در جدول(

-Singleسـرعت -گشـتاور  يهـا يمنحن يسهيكند. با مقايم ينيش بين مدل تمام اطالعات سازنده را به دقت پيمانده ايباق يهامدل
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cageMAX_NوDouble-cageST-MAX-Nيلـ يكـه خ  ييهـا سرعت روتور بـا مـدل   يداري) واضح است كه پا)3(و  )2(يهاب شكلي(به ترت 
توانـد در  يمـ Double-cageST-MAX-Nسرعت متفاوت هستند.در انتها -گشتاور يهايرا منحنيخواهد شد ز ينيش بيمتفاوت هستند پ

PSCAD-EMTDC 1شكل  يمدار ين برنامه از پارامترهايااده شود اگرچه كه يپ-)c (ـ   ياستفاده م ن يكند. با وجود تفـاوت آشـكار ب
 يبـرا  يو حالـت مانـدگار واحـد    يكينـام يرفتـار د  يمحاسـبه  يتوانند براي)، هر جفت پارامترها مc(-1) وb(-1يهاشكل يمدارها

  .]13[استفاده شوند) يكيان استاتور، سرعت روتور و گشتاور الكترين(جريماش يخارج يرهايمتغ

  
-Double (خط شكسته) و  Double-cageST -Nيهامدل شده با مدل يمگاوات 3/1ان سرعت ژنراتور يسرعت و جر-گشتاور يهاي.منحن3شكل

cageST-MAX-N2((خط پهن) در جدول(  
  

  )2(طرح يمگاوات 3/2. ژنراتور 2-2
ل آن كـه توسـط سـازنده    يده شده، به دليپوش ياندازگشتاور راه است. يمگاوات 3/2شامل اطالعات سازنده ژنراتور ) 3(جدول 

-ه شدهيته ياندازراه يهيو ناح يك سرعت ناميب نزديبه ترتSingle-cageSTو  Single-cageNيهامدل يداده نشده است. پارامترها

  اند.
  

 )2(طرح يمگاوات 3/2ژنراتور  ي. اطالعات سازنده3جدول 

IST/IN  TST/TN  TMAX/TN Nη N(r/min)ω PFN  FN(Hz)  UN(V)  PN (MW) 
2/5 38/0  4/2 96/0 1512 887/0  50 690  3/2  

 

انـدازي در  سرعت هستند. گشـتاور راه -سرعت و جريان-هاي گشتاور) منحني4) داده شده و شكل (4هر جفت پارامترها در جدول (
مگاواتي براي به دسـت آوردن   3/1ده براي واحد تخمين زده شده است. شبيه روش شرح داده شSingle-cageST) از مدل 3جدول (

ــده ي؛    ــاقي مان ــدل ب ــه م ــي Single-cageMAX-N،Double-cageST -N،Double-cageST-MAX-Nس ــتفاده م ــاي  اس ــود. اول پارامتره ش
، كه گشتاور بيشينه مشابه و گشتاور و جريان نامي مشابه با مقـداري كـه توسـط سـازنده عرضـه شـده دارد      Single-cageMAX-Nمدل

  اند.) نشان داده شده4) و شكل (4هايشان (خطوط پهن) به ترتيب در جدول (شود. پارامترها و منحنيمحاسبه مي
 

 )Sb=2/3 MW,Ub=690 V, fb=50Hz()3(جدول  يمگاوات 3/2ژنراتور   يت برايونيمدل تك قفسه و دوقفسه در پر ي.پارامترها4جدول 

 rs rr xm xsd xrd  r1 r2  x1d x2d 

 يسه با سرعت نامتك قف

Single-cageN  
005604/0 007246/0  2077/3  1431/0  0514/0  -  -  -  -  

  تك قفسه با سرعت استارت
Single-cageST  005604/0 0116/0  2077/3  1431/0  0268/0  -  -  -  -  
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 تك قفسه با سرعت نامي و ماكزيمم

Single-cageMAX_N01015/0  1015/0  2366/3  0072/0 005604/0  ا  -  -  -  -  

 دو قفسه با سرعت استارت و نامي

Double-cageST-N  005604/0 -  241/3  1098/0  -  009476/0  0335/0  133/0  1098/0  
 )b(- 1دوقفسه با استفاده از شكل 

Double-cageST-MAX-N  005604/0 -  3382/3  1046/0  -  0099/0  026/0  1776/0  1046/0  
  سازي شدهدوقفسه ي شبيه

Double-cageST-MAX-N  005604/0 -  3382/3  1046/0  -  0117/0  0186/0  0658/0  238/0  

ــدل   ــاي مــــــــ و وازDouble-cageST -Nپارامترهــــــــ
) 5) و شـكل ( 4هايشان (خطوط مقطع) به ترتيب در جدول (اند. پارامترها و منحنيمحاسبه شده

بـراي داشـتن    ي شده توسط اين روش كامال با اطالعات سـازنده مطابقـت نـدارد.   اند. دوباره گشتاور بيشينه پيش بيننشان داده شده
هايشان (خطوط پهـن)  پارامترها و منحني شوند.محاسبه مي )b(-1در مدار شكل Double-cageST-MAX-Nمدلنتايج بهتر، پارامترهاي 

 اند.) نشان داده شده5) و شكل (4به ترتيب در جدول (

  

  
(خط  Single-cageST(خط شكسته)،Single-cageNيهامدل شده با مدل يمگاوات 3/2ان سرعت ژنراتوريسرعت و جر-رگشتاو يهاي.منحن4شكل

 )4((خط پهن) در جدول  Single-cageMAX_Nپر) و 
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-Double(خط شكسته) و  Double-cageST -Nيهامدل شده با مدل يمگاوات 3/2ان سرعت ژنراتور يسرعت و جر-گشتاور يهاي.منحن5شكل

cageST-MAX-N  4((خط پهن) در جدول(  
كمتـر   يهـا سازد كـه تفـاوت  يان مين را نمايا )5(دو قفسه در شكل  يهايو منحن) 4(تك قفسه در شكل  يهاين منحنيشباهت ب

) 2رح ن ژنراتـور (طـ  يا يل طراحين به دليهستند. ا يپرمعن يمگاوات 3/1ن هر مدل تك قفسه و هر مدل دو قفسه نسبت به واحد يب
-يارائـه مـ   يقيار دقيج بسيشود كه مدل دو قفسه نتايك مدل تك قفسه مدل شود. به وضوح مشاهده ميتواند فقط با ياست، كه م

 يمدل دوقفسPSCAD-EMTDCيشامل پارامترها) 5(ست. در انتها جدول ين 1ژنراتور طرح  يج به اندازهيتفاوت نتا يدهد اما بزرگ
  هم هست. ) c(-1شكل 

 
  ژنراتور يسازمدل خالصه .3

ع يوسـ  ين مـدل در محـدوده  يان شـد، بهتـر  يـ طور كه قبال باست. همان يپنج مدل قبل ياصل يهاشامل مشخصه )5(جدول
ن فقـط بـه   يـ كنـد. ا  ينـ يبشيبه دقـت پـ   ينه و ناميشي، بياندازط راهيد كه اطالعات سازنده را در شرايآيبه دست م يزمان يسرعت
(مثـل  1ك ژنراتـور طـرح   ييـ شـتر برا يتواند بين ميم ايد. اگرچه ما مشاهده كرديآيبه دست مDouble-cageST-MAX-Nمدل  يلهيوس

ك مـدل  يـ توانست بـا  يم 2تر باشد، چون ژنراتور طرح ) مناسبيمگاوات 3/2(مثل واحد 2شتر از ژنراتور طرح ي) بيمگاوات 3/1واحد 
  اد مدل شود.يز ياحتمال يتك قفسه بدون داشتن خطا

 ي.خالصه مدل اصالح5جدول 

IN  TN TMAX/TN IST/IN TST/TN    

* *     Single-cageN  
   * *  Single-cageST  
* * *     Single-cageMAX_Nا  
* *  * *  Double-cageST-N  
* *  *  *  *  Double-cageST-MAX-N  

  
كـه   يباال و لغزش بار كامل كمـدرحال  يازاندبا گشتاور راه يهانين است كه مدل دوقفسه به ماشيكه وجود دارد ا يكل يريگجهينت

 يد با موارديبامورد ن يد. اگرچه انن لغزش بار كامل كماختصاص داريكم و همچن ياندازبا گشتاور راه يهانيمدل تك قفسه به ماش
 يهمـه  مقالـه ن يـ ك مدل دوقفسه مدل شوند امتحان شود. در طـول ا يتوانند با ين كه مييپا ياندازبا گشتاور راه ييهانيمثل ماش

 يشود) انجام شده است. وقتيگفته م ي(كه به اختصار مدل دوقفس Double-cageST-MAX-N مدل  يعنين مدل يها با بهتريسازهيشب
 ي(كه به اختصـار مـدل تـك قفسـ     Single-cageMAX-Nسه شود، با مدل يمقا يتك قفس يهااز مدل ين مدل با مدليالزم باشد كه ا

  شود.يسه ميشود) مقايگفته م
 

  رفتار حالت ماندگار ير امپدانس شبكه رويتأث .4
 ياگرام تـك خطـ  يـ د) 6(شود. شـكل  يل ميو تحل ين بررسيرفتار حالت ماندگار تورب ير ضعف شبكه بر روين بخش تأثيدر ا

وكتانس خـط و  انـد شـامل XLده شده توسط ژنراتـور اسـت(  يامپدانس د ياندوكتانسقسمت XLدهد، كهيمدار مورد مطالعه را نشان م
  ترانسفورماتور است).
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  ر امپدانس شبكهيمطالعه حالت ماندگار تأث يبرا ياگرام تك خطي.د6شكل 

استفاده شـده در   يسرعت هر جفت ژنراتورها-انيسرعت و جر-گشتاور يهايمنحن ير امپدانس شبكه را رويتأث )8(و  )7(يهاشكل
  اند:ر به دست آمدهيق زيها به طرين منحنيدهند.اينشان م يمدل دوقفس

1. Vnetwork(XL) هر مقدار يبراولتاژ شبكهXLك يـ برابـر   يط نـام يژنراتور در شرا يهانالين ولتاژ ترميمحاسبه شده است بنابرا
 ت است.يونيپر

ــ .2 ــايدر منحن ــرا  يكشــ يه ــاژ شــبكه ب ــه ولت ــرض شــده اســت ك ــدار  يده شــده ف ــراXLهــر مق ــت اســت. ب ــال  يثاب مث
 يبـرا باشد، يط ناميدر شرا نكه يا يبرا ولتاژ شبكهيوقت

 است. يمگاوات 3/2ژنراتور  يبرا و  يمگاوات 3/1ژنراتور 

 يمشـهود اسـت نكتـه    )8(و  )7(يهـا سـرعت كـه در شـكل   -انيـ سرعت و جر-گشتاور يهايمنحن يامپدانس شبكه رو ير قويتأث
اد يـ ان زيـ در جر يادي)گشتاور ژنراتور به مقدار ز ا ييعنيف باشد (ياست. اگر شبكه ضع يارزشمند

 يژنراتـور را بـرا   يين كاهش گشـتاور توانـا  يابد. اييكاهش مXLها در انين جريل ايش از اندازه به دليژنراتور به خاطر كاهش ولتاژ ب
-در مورد يك افت ولتاژ متقارن، مشخصه دهد.يل وقوع افت ولتاژ را كاهش ميدار در حضور اغتشاشات، از قبيك عملكرد پايداشتن 

دهنـد. يـك افـت    هاي مختلف شبكه ميبيني شهودي رفتار توربين براي ضعف) اجازه يك پيش8) و (7هاي (هاي گشتاور در شكل
). اگر فرض شود كه گشـتاور مكانيكي(گشـتاوري   كنددهد(كه با توان دوم ولتاژ تغيير ميولتاژ گشتاور الكتريكي ژنراتور را كاهش مي

-Telectrical(s)شود) در طول افت ثابت است، سرعت ژنراتور به دليل شتاب گرفتن كه از باد در سمت سرعت باالي شفت استخراج مي

Tmechanicalي يـا بـه مشخصـه    كند، ممكن است سرعت قبل از خطـا بهبـود يافتـه   افزايش خواهد يافت. وقتي كه ولتاژ بهبود پيدا مي
هـاي ضـعيف، كـاهش گشـتاور موجود(بـه دليـل       گشتاور بعد از خطا و افزايش سرعت به دست آمده بستگي نداشته باشد. در شبكه

دهد، بنابراين درست شدن شـرايط ناپايـدار خيلـي    هاي زياد ژنراتور) توانايي به دست آوردن شرايط قبل از خطا را كاهش ميجريان
شـكل  مگاواتي(3/1باشد، ژنراتـور  -=S 5/0و افزايش سرعت به دست امده كمتر از  1/0كمتر از XLاگر بيافتد.  محتمل است كه اتفاق

توانـد يـك شـرايط    ممكن است شرايط قبل از خطا را بعد از يك افت ولتاژ به دست بياورد،. اما در مقابل مدل تك قفسـي مـي  ) )7(
هـاي تـك قفسـي و    )، مـدل 8مگـاواتي، شـكل (   3/2بيني كند. در مـورد ژنراتـور   يشاندازي پايينش پناپايدار را به خاطر گشتاور راه

)  -=S 1/0و افزايش سرعت به دست امده بيشتر از 1/0كمتر از  XLكنند(به خاطر هاي مشابهي را پيش بيني ميدوقفسي ناپايداري
 ].14كنند[سرعت مشابهي را پيش بيني مي-هاي گشتاورمنحني رزيرا هر دو مدا
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با  يمگاوات 3/1سرعت ژنراتور -انيسرعت و جر-گشتاور يهايمنحن يكند)روير مييتغ 025/0يهادر گامxLر امپدانس شبكه (ي. تأث7شكل 

  Double-cageST-MAX-Nمدل

  
با  يگاواتم 3/2سرعت ژنراتور -انيسرعت و جر-گشتاور يهايمنحن يكند)روير مييتغ 025/0يهادر گامxLر امپدانس شبكه (ي. تأث8شكل 

 Double-cageST-MAX-Nمدل

  
  اثر افت ولتاژ متقارن .5

شـود. معـادالت   يك افت ولتـاژ در شـبكه مـدل مـ    يمطالعه رفتارش در اثر وقوع  يبرا يكينامين بخش ژنراتور به طور ديدر ا
-با انـدوكتانس  )4( و )2(شرح داده شده در جداول  يمعادالت راكتانس ي، به خوب)1(تك قفسه و دوقفسه شكل يهامدل يكيناميد

انتخـاب شـده    يرهـا يچش شفت در نظر گرفته نشده است. متغينوسانات پ مقالهن يدر ا يسادگ يو متقابل هستند. برا يخود يها
ان، گشـتاور  يب به جريها به ترتن دامنهينه سرعت به دست آمده، هستند. ايشيان و بيگشتاور و جر يهاكيل اثرات افت پيتحل يبرا

  .]13[مرتبطنديو سرعت نام

)1(  
 

)2(  
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)3(  
 

-يتك قفسه و دوقفسه استفاده كرده اسـت را نشـان مـ    يهاكه از مدل يمگاوات 3/1ژنراتور  ياثرات افت را رو )10(و  )9(يهاشكل
مت گشتاور به دسـت آمـده از بـاد در سـ     يعني( يكياست. گشتاور مكان =h 1/0ه و عمقيثان 44/0دهند. افت متقارن با مدت زمان 

 يرا وقتـ ic و ibو  iaياان لحظهي) سه جرb(-10) وb(-9 يهادارد. شكل H=2sينرسياست و ثابت ا يشفت) گشتاور نام يسرعت باال
ولتـاژ مـؤثر خـط بـه      يامقدار لحظـه  يولتاژ، محاسبه يداريل پايدهند. تحليافتد نشان ميك در بهبود ولتاژ اتفاق مينه پيشيكه ب
  مرتبط است. يرد كه به ولتاژ خط به خط ناماز دايرا ن Vrms(t)خط

)4(  
  

دهد. يك خط كامل و در شبكه  را با خط مقطع نشان ميژنراتور با  يهاناليرا در ترم يا) ولتاژ مؤثر لحظهc(-10) وc(-9يهاشكل 
گـردد.  يد فورا به حالت اول برنمشويخطا پاك م يكند اما وقتيژنراتور در طول خطا افت م يهاناليدهد كه ولتاژ ترممين نشان يا

 ينـ يش بين پـ يدر ساختن چن يكه مدل تك قفس يكند، درحاليم ينيش بيرا بعد از خطا پ يك بهبود ولتاژ تصاعديمدل دوقفسه 
. دهـد ي) سرعت روتور را نشان مd(-10و ) d(-9 يهاكند. شكليم ينيبشيدار بعد از رفع خطا را پيشكست خورده و سهوا ولتاژ ناپا

  دار است. يسرعت ناپا يكه در مدل تك قفس يدهد در حاليش را بهبود ميژنراتور سرعت نام يدر خصوص مدل دوقفس
  

  
ه و يثان 44/0مدت زمان ل افت ولتاژ متقارن. مشخصات افت: يبه دل يمگاوات 3/1ژنراتور Double-cageST-MAX-Nمدل يكينامي. رفتار د9شكل 

  يگشتاور نام يكيو گشتاور مكان xL=0/1 puامپدانس شبكه =h 1/0عمق
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 1/0ه و عمقيثان 44/0مدت زمان ل افت ولتاژ متقارن. مشخصات افت: يبه دل يمگاوات 3/1ژنراتورSingle-cageMAX-Nمدل يكينامي. رفتار د10شكل 

h= امپدانس شبكهxL=0/1 puيگشتاور نام يكيو گشتاور مكان  
  

  ان هايك جريو پ يكي. گشتاور الكتر5-1
ر يتـأث )12(و) 11(يهـا شود. شكليربخش مطالعه مين زيها در اانيك جريو پ يكيگشتاور الكتر يافت رو يهار مشخصهيأثت

ه يـ ثان 44/0دهند. مدت زمـان افـت   يهر دو ژنراتور نشان م يمدل دوقفس يها براانيك جريو پ يكيگشتاور الكتر يعمق افت را رو
اند. مـدت زمـان افـت    ده شدهير آن كشينشان دادن تأث يمقدار امپدانس شبكه مختلف براچهار  يها بران شكليا يهاياست. منحن

تواننـد در  يان مـ يـ جر يهـا كيـ افتنـد. پ يافت اتفاق م يها در ابتدانيندارد چون معموال ا يريتأث يكيگشتاور الكتر يهاكيپ يرو
  افتند.يا بعد از پاك شدن خطا اتفاق بيافت  يابتدا

  

  
 يها براانيك جريو پ يكيگشتاور الكتر يافت رو ) و عمق افت متقارنكندير مييتغ05/0يهادر گامxLر امپدانس شبكه(يتأث. 11شكل 

  يمگاوات 3/1ژنراتور Double-cageST-MAX-Nمدل
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 يها براانيجرك يو پ يكيگشتاور الكتر يافت رو ) و عمق افت متقارنكندير مييتغ05/0يهادر گامxLر امپدانس شبكه(يتأث. 12شكل 

  يمگاوات 3/2ژنراتور Double-cageST-MAX-Nمدل
 

  سرعت روتور يداريپا .6
افـت، ضـعف شـبكه و نقطـه      يهـا رود. مشخصـه يهمان طور كه در مثال باال مشاهده شد، سرعت روتور در طول خطا باال مـ 

 يداريـ ن بخـش پا يـ نراتور ممكن اسـت. ا ط قبل از خطال ژيشرا يابيبهبود و باز يكنند كه چه زمان براين مشخص ميعملكرد تورب
-يشـنهاد مـ  يسـتم را پ يس يداريـ پا يك مشخصهيسرعت روتور به عنوان  يابيكند و استفاده از زمان بازيل ميسرعت روتور را تحل

  .]2[دهد
  

  سرعت روتور يداريپا يهاي. منحن6-1
 مقالـه ن يـ عمـل نادرسـت در ا   يدهيـ ار برگزيـ معافتـد.  يتواند به خطر بيكه تحت افت ولتاژ است م ين باد وقتيعملكرد تورب

ج در شـكل  ينكه خطا پاك شـد. نتـا  يسرعت قبل از خطا بعد از ا يابين در بهبود و بازيتورب ييتوانا يعنيسرعت روتور است  يداريپا
دهد كه چه يخالصه شده است. شكل نشان م يمگاوات3/2و  يمگاوات3/1 يژنراتورها يتك قفسه و دوقفسه برا يهامدل يبرا )13(

ـ  يهـا ه و عمـق يـ ثان 5/1ه و يثان 01/0نيع افت با مدت زمان بيوقا يبرا يداريا ناپايدار يسرعت روتور پا (در مجمـوع   99/0و  0ن يب
 يشده است. چهـار منحنـ   ينيش بيشده بود.)پ يسازهيشب 01/0 يو گام عمق01/0 يهر مدل با گام زمان يافت مختلف برا 15000
در قسـمت سـمت راسـت     يها وقتافت يرا برا يداريمدل ناپا يعنيكنند يم ينيش بيروتور را با چهار مدل پسرعت  يداريحدود پا

) 13(كنـد. شـكل  يمـ  ينـ يش بيزمان باشد، پـ  -عمق يكه در قسمت سمت چپ منحن يرا وقت يداريزمان باشد و پا -عمق يمنحن
كنـد  يمـ  ينـ يش بيپـ  #3 يها در سـمت راسـت منحنـ   افت يبرا را يداريناپا يمگاوات 3/1ژنراتور يدهد كه مدل تك قفسينشان م

 يدار بـاق يـ شـود پا يجه مـ ينت ) 13شكل(#4 يافق يها كه از منحنمطالعات افت يهمه يبرا يدرحال كه سرعت روتور مدل دوقفس
-يدر سـمت راسـت منحنـ   ب يها را به ترتافت يداريناپا يمگاوات 3/2ك قفسه و دوقفسه ژنراتور ييهاماند. برخالف؛ هرجفت مدليم
ش است(طرح يل طراحين ژنراتور به دليا يتك قفسه و دو قفسه يهان مدليكنند. توافق بيم ينيش بيپ) 13شكل( #2و  #1 يها
نشـان   )13(سرعت هر دو مدل است. در انتهـا شـكل   -گشتاور يهاين منحنياد بيز يليجش قبال گفته شده و شباهت خي) كه نتا2
دار يتر)كه ژنراتور را ناپاقيا عميتر و/يطوالن يهاد(افتيشد يليخ يهادر افت يمگاوات 3/2از ژنراتور  يمگاوات 3/1دهد كه ژنراتور يم
  دارتر است. يسازند، پايم
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 3/1 يژنراتورهاDouble-cageST-MAX-NوSingle-cageMAX-N يهامدل يسرعت روتور برا يداريپا ير عمق و زمان افت متقارن رويتأث. 13شكل 

  ) xL=0/1 pu.امپدانس شبكه(يمگاوات 3/2و  يمگاوات
  
  . زمان بهبود سرعت روتور6-2

از يـ ناواضـح بـا زمـان مـورد ن     يك رابطـه ين يست چون ايستم نيس يداريل پايتحل يبرا يعمل يك دامنهيسرعت  يداريناپا
ف، يـ ن تعريستم باشد. ايس يداريخوب پا يك مشخصهيد توانيم يابيط قبل از خطا دارد. زمان بازيشرا يابيبهبود و باز يژنراتور برا

ر امپـدانس شـبكه   ي، تـأث ) 14(است. شكل  يتيونيپر01/0باند  يك پهنايسرعت قبل از خطا در  يابيباز ياز ژنراتور برايزمان مورد ن
ك افت ولتـاژ بـا   ي)در pu 0/6-,0/8-,1-(يكيسه مقدار مختلف گشتاور مكان يبرايمگاوات 3/1ژنراتور سرعت  يابيزمان بهبود و باز يرو

h=0/1  تـك قفسـه و دو قفسـه     يهامدل يابيرا در زمان باز يك تفاوت پرمعني، 14-4دهد. شكل ينشان م هيثان 44/0و مدت زمان
ل يتحلدارند. يرفتار مشابهT= -1 puيكيمدل دوقفسه با گشتاور مكانو T= -0/8 puيكيدهد. مدل تك قفسه با گشتاور مكانينشان م

ن يـ آمـده اسـت. در ا   )15(جش در شكل يبا همان عمق و مدت زمان افت انجام شده است كه نتا يمگاوات 3/2ژنراتور  يبرا يشابهم
 است. يمگاوات 3/1تر از ژنراتور هيشب يليهر دو مدل خ يبرا يابيمدل زمان باز

  

  
-مدل يبراك افت متقارن يسرعت در وقوع  يابيبهبود و باززمان  يرو)pu 0/6-,0/8-,1-(يكير امپدانس شبكه و گشتاور مكانيتأث. 14شكل 

  هيثان 44/0و مدت زمان  h=0/1. مشخصات افت: يمگاوات 3/1ژنراتور Double-cageST-MAX-N وSingle-cageMAX-Nيها
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-مدل يبراافت متقارن  كيسرعت در وقوع  يابيزمان بهبود و باز يرو)pu 0/6-,0/8-,1-(يكير امپدانس شبكه و گشتاور مكانيتأث. 15شكل 

  هيثان 44/0و مدت زمان  h=0/1. مشخصات افت: يمگاوات 3/2ژنراتور Double-cageST-MAX-NوSingle-cageMAX-Nيها
  

  رمتقارنيولتاژ غ يهاافت .7
 زاتيـ تجه يهاناليولتاژ نامتقارن در ترم يهال افتينامتقارن هستند، و به دل يعيستم قدرت به طور طبيشتر خطاها در سيب
سـرعت روتـور نشـان     يداريـ پا يراتشان را رويداده و تأثينامتقارن ارائه م يهارات افتيو مختصر از تأث يكل يين بخش نماياست. ا

 ين نـوع بـرا  يـ هسـتند. ا  Cل افت ولتاژ از نـوع ين هستند. كه به دليا فاز به زميتكرارشونده فاز به فاز  يشتر انواع خطاهايدهد. بيم
  .]15[نتخاب شده استن بخش ايا يهامثال

  
  نامتقارن ي. اثرات افت ولتاژها7-1

 يصـفر ولتـاژ رو   يكه فقـط تـوال   يولتاژ است، در صورت يمنف يمتقارن و نامتقارن ظاهر شدن توال يهان افتيب يتفاوت اصل
و ) 16(يهـا افتـد. شـكل  يكه متصل شده باشند اتفاق ب يان شده و خطا با سطح ولتاژ مشابه در نقطهيگذارد اگر زميزات اثر ميتجه

مـدت زمـان   دهند.يكند، نشان ميتك قفسه و دوقفسه استفاده م يهاكه از مدل يمگاوات 3/1ژنراتور  يرا رو Cاثرات افت نوع )17(
دهنـد.  اي در گشتاور الكتريكي در مدت زمان افت را نشان مي) نوسانات لحظهa(-17) و a(-16هاي است. شكل h=0/1ثانيه و1افت 
)) وجود ندارند و وجودشان به خاطر ولتاژ توالي منفي است. به طور مشـابه،  a(-10) و a(-9هاي نوسانات در موارد متقارن(شكلاين 
)) بـه دليـل ولتاژهـاي تـوالي     b(-10) و b(-9هـاي  )بيشتر از موارد متقارن(شكلb (17-)b(-16هاي در طول افت هاي جريانشكل

دهند. در مورد مدل دوقفسي ژنراتور سـرعت نـاميش را   ) سرعت روتور را نشان ميc(-17) و c(-16هايمنفي هستند. در انتها، شكل
  كند درحالي كه در مدل تك قفسه سرعت ناپايدار است.بازيابي مي
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  .Double-cageST-MAX-Nبا مدل  يمگاوات 3/1ژنراتور افت ولتاژ نامتقارن ك ييكينامي. رفتار د16شكل 

 يگشتاور نام يكيو گشتاور مكان xL=0/1 pu امپدانس شبكه   ,h=0/1 هيثان1مدت زمان و Cمشخصات افت: نوع 

 

 
  .Single-cageMAX-Nبا مدل  يمگاوات 3/1ژنراتور افت ولتاژ نامتقارن ك ييكينامي. رفتار د17شكل

  ينام گشتاور يكيو گشتاور مكان xL=0/1 puامپدانس شبكه  ,h=0/1هيثان1و مدت زمان C مشخصات افت: نوع 
  
  نامتقارن يهاافت يسرعت روتور برا يداريپا يهاي. منحن7-2

 يمگاوات 3/2و يمگاوات 3/1 يتك قفسه و دوقفسه ژنراتورها يهامدلCنوع  نامتقارن يهاافت يسرعت برا يداريپا يهايمنحن
  ج:ين نتايمد. از اها به دست آآن يمتقارن برا يهاافت يبرا يج مشابهياند. نتانشان داده شده) 18(در شكل
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كنـد  يمـ  ينـ يبشيپـ )18شـكل(  #3 يها در سمت راست منحنافت يرا برا يداريناپا يمگاوات 3/1ژنراتور  يمدل تك قفس .1
دار يشود پايجه مينت)18شكل( #4 يافق يها كه از منحنمطالعات افت يهمه يبرا يكه سرعت روتور مدل دوقفس يدرحال

 ماند.يم يباق

 كنند.يم ينيش بيرا پ يسرعت روتور مشابه يهايداريناپا يمگاوات 3/2دوقفسه ژنراتور تك قفسه و  يهامدل .2

 دار است.يپا يمگاوات 3/2شتر از ژنراتور يب يليخ يمگاوات 3/1ژنراتور  .3

ت دتر از افـ يجه شود كه در عمق و مدت زمان مشـابه افـت متقـارن شـد    يسرعت روتور نت يداريتواند در خصوص پاين ميدر انتها، ا
  نامتقارن است.

  
 3/1 يژنراتورهاDouble-cageST-MAX-N وSingle-cageMAX-Nيهامدل يسرعت روتور برا يداريپا ير عمق و زمان افت نامتقارن رويتأث. 18شكل 

  Cو افت ولتاژ از نوعxL=0/1 pu.امپدانس شبكهيمگاوات 3/2و  يمگاوات
  

 يريجه گينت .8
 يبررسسرعت روتور  يداريسرعت ثابت به جهت مطالعات پا يباد يهانيشده در تورب استفاده ييالقا يژنراتورها ن مقالهيدر ا

  .ل شدندياد تحليز يليخ يهابا تفاوت يشد. دو ژنراتور واقع
 كند.ينه ميشيرا ب يانداز) كه گشتاور راهيمگاوات 3/1(ژنراتور  1طرح .1

 كند.ينه ميرا كم ياندازان راهي) كه جريمگاوات 3/2(ژنراتور  2طرح .2

 يتواند اطالعات سازنده را برآورده كنـد و خطاهـا  ينم يمدل شود چون مدل تك قفس يك مدل دوقفسياز دارد كه با يژنراتور اول ن
ـ  يتواند هم با مدل تك قفسه و هم با مدل دوقفسه مدل شود و تفاوت معناداريكند. ژنراتور دوم ميجاد ميا يقابل توجه ج ين نتـا يب

 يداريـ ناپا يط متعـدد رو يراتش در شـرا يمتقـارن در شـبكه و تـأث    يك خطاين در هنگام وقوع يت. رفتار توربسيهر دو مدل ن يبرا
سـرعت   يداريـ سرعت روتور مطالعه شده است. اثرات عمق و مدت زمان افت و امپدانس شبكه با توجه به هر دو مدل آزموده شد. پا

دن بـه سـرعت   يشد. زمـان رسـ   ينيش بيمدت زمان افت، پ -عمق يهاينشان دادن منحن يلهيمختلف به وس يهامدل يروتور برا
ژنراتـور،   يسـاز ن زمان به مـدل يستم ارائه شد. ايس يداريپا يخوب برا يك مشخصهيقبل از خطا بعد از پاك شدن خطا به عنوان 

تـوان انتظـار   يه شـد. مـ  يـ ن تهنامتقـار  يهاو مختصر از اثرات افت يكل يك نماين يدارد. همچن يكيامپدانس شبكه و گشتاور مكان
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تـر از افـت متقـارن صـورت     شـدت كم يليك افت نامتقارن خيسرعت روتور، در مدت زمان و عمق مشابه  يداريداشت درخصوص پا
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