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در اين مقاله اثر گذاري استفاده از منابع توليد پراكنده  —چكيده 

 DFIG)(Doubly fedتوربين بادي از نوع ژنراتور القايي دو سو تغذيه (

induction generator (DFIG) بر پايداري شبكههاي توزيع مورد (

تحليل و بررسي قرار گرفته است. تحليل مورد نظر بر روي يك سيستم 

 صورت PSAT/Simulink باسه در محيط نرم افزار 16توزيع تست 

پذيرفته است. تحليل استاتيكي و ديناميكي جهت بررسي تاثير شرايط 

حضور و يا عدم حضور اين نوع از منايع توليد پراكنده در برنامه كار 

قرار گرفته است. نتايج شبيه سازيها نشان ميدهد كه توربين هاي بادي 

 تاثير بسزايي بر روي پايداري ولتاژ استاتيكي، تلفات توان و DFIGنوع 

كه پيش از نصب اين سيستم ها در شبكه  رفتار ديناميكي سيستم دارد

 توزيع و به منظور بهبود عملكرد سيستم بايستي در نظر گرفته شود.

كنده —ه هاي كليدي واژ ؛ ژنراتور القايي دو سو تغذيه؛ توليد پرا
 ولتاژپايداري ؛  توزيع؛ شبكهتوربين بادي

 مقدمه   .1

سيستم هاي قدرت امروزي شامل ظرفيت قابل توجهي از توليد در 
سطح توزيع خود ميباشند، از اينرو در فرآيند برنامهريزي سيستمهاي قدرت 
ميبايستي براي تحليل سيستم توزيع اهميت ويژهاي قائل شد. باالخص در 

شرايطي كه منابع توليد پراكنده بكار رفته در شبكه توزيع از ضريب نفوذ 
. هرچه ميزان تاثير و نفوذ واحدهاي [2]بااليي در كل شبكه برخوردار باشند 

بادي بر روي سيستم قدرت بيشتر باشد، احتمال تاثيرات مهم بر شبكه 
بواسطه ذات تصادفي باد و مشخصه هاي ژنراتورهاي بادي بيشتر خواهد 
بود. در مزارع بادي بزرگ متصل به شبكه انتقال قيد فني اصلي از دست 

رفتن پايداري گذراي سيستم قدرت در اثر پديدههايي همچون افت ولتاژ 
. درباره منابع [4]ناشي از قطع تعداد زيادي از ژنراتورهاي بادي ميباشد 

توليد پراكنده كوچكتر متصل به شبكههاي الكتريكي ضعيفي همچون سطح 
توزيع (ولتاژ متوسط) بدليل نزديكي واحد توليدي به بارها، مسائل كيفيت 

 توان حائز اهميت قابل توجهي خواهد بود.

 Variable Speed((VSWT) امروزه توربينهاي بادي سرعت متغير

Wind Turbine( متصل به ژنراتورهاي القايي دو سو تغذيه بواسطه قابليت 
كنترل ولتاژ و توان راكتيو استفاده گستردهاي پيدا كردهاند. توربينهاي بادي 

DFIG  ستفاده از مبدلهاي الكترونيك قدرت قادر به تنظيم توان راكتيو با 
خود به منظور كاركرد در يك ضريب قدرت مشخص يا كنترل ولتاژ شبكه 

 قابليت كنترل PWMهستند. با اين وجود بدليل ظرفيت محدود مبدل 
 ولتاژي در حد ژنراتور سنكرون را ندارند. 

به منظور اطمينان از قابليت اطمينان و امنيت شبكههاي داراي توليدات 
 بزرگ به سيستم DGپراكنده در سطح توزيع، پيش از اتصال واحدهاي 

موجود يكسري بررسيهاي فني مورد نياز است. از اينرو مقاالت مختلفي با 
در نظرگيري تكنولوژيهاي مختلف توليدات پراكنده و مدلسازي بار و غالباً با 
-سادهسازي رفتار استاتيكي و ديناميكي شبكه توزيع را مورد تحليل قرار داده

اند. پتانسيلهاي نصب توربينهاي بادي با ژنراتور القايي قفسه سنجابي و 
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 ارائه شده [1]ژنراتور القايي دو سو تغذيه در شبكههاي توزيع در مرجع 
يل پايداري ولتاژ شبكه توزيع در حضور توليدات پراكنده بادي با . تحلاست

مقياس بزرگ و كوچك نيز با روشهاي تحليل متفاوت موضوع بسياري از 
. بررسي ميزان بهبود پايداري مزارع بادي با [7-2]مقاالت بوده است 

مديريت توان راكتيو و به كمك ادوات جبرانساز نيز سرفصل برخي 
. با توجه به تصادفي بودن [9-8]پژوهشها را به خود اختصاص داده است 

سطح توليدات پراكنده بادي، استفاده از منابع مطمئن تامين برق در كنار 
 و بصورت بررسي تركيب توليد بادي و ديزل [10]توليدات بادي در مرجع 

ژنراتور مورد بررسي قرار گرفته است. 

 در اين مقاله عالوه بر بررسي پروفيل ولتاژ در پخش بار استاتيكي شبكه 
، بررسي DFIGنمونه توزيع و تحليل بازخوردهاي نصب منابع بادي 

ديناميكي شبكه در حضور برخي پديدههاي كيفيت توان ايجاد كننده تغييرات 
تا برآيند  ناگهاني ولتاژ در شبكه نيز بعنوان مكمل بخش اول انجام شده است

مناسبي از رفتار ايستا و گذراي پارامتر ولتاژ در يك شبكه توزيع در حضور 
 منابع توليد پراكنده بادي كوچك بدست آيد.

  مدلسازي سيستم .2

 باسه با 16به منظور بررسي موردي موضوع پژوهش، يك شبكه توزيع 
 فيدر شعاعي اصلي انتخاب شده است. نماي تك خطي سيستم تست در 3

 توان اكتيو و MW 28.7 نشان داده شده است. كل بار سيستم شامل 1شكل 
17.3MVARهر كدام از مولدهاي بادي متصل به [1]  توان راكتيو ميباشد .

شبكه قادر به تامين نيمي از بار سيستم ميباشد. پارامترهاي خطوط و بارهاي 
  آورده شده است. 1مورد استفاده در اين شبكه در جدول 

 
 [1] باسه. 16 نماي تك خطي سيستم توزيع تست 1شكل 

 

 [2].  باسه16 دادههاي خط وبار سيستم تست 1جدول 
باس 
 شروع

باس 
 پايان

 اومتمق
(pu) 

 راكتانس
(pu) 

 بار اكتيو
(pu) 

 بار راكتيو
(pu) 

ظرفيت خازني 
(pu) 

1 8 0.110 0.110 0.040 0.027 0.000 
8 9 0.08 0.110 0.050 0.030 0.012 
8 10 0.110 0.110 0.010 0.009 0.000 
9 11 0.110 0.110 0.006 0.001 0.006 
9 12 0.08 0.110 0.045 0.020 0.037 
2 4 0.075 0.110 0.020 0.016 0.000 
4 5 0.080 0.110 0.030 0.015 0.011 
4 6 0.090 0.180 0.020 0.008 0.012 
6 7 0.040 0.040 0.015 0.012 0.000 
3 13 0.110 0.110 0.010 0.009 0.000 
13 14 0.090 0.120 0.010 0.007 0.018 
13 15 0.080 0.110 0.010 0.009 0.000 
15 16 0.040 0.040 0.021 0.010 0.018 
5 11 0.040 0.040 0.000 0.000 0.000 
10 14 0.040 0.040 0.000 0.000 0.000 

 100MVA، توان پايه: 23kVولتاژ پايه: 

 متشكل از مدل آيروديناميكي وزش DFIGمدل يك توربين-ژنراتور 
 ژنراتور، مبدل سمت 3باد، يك مدل دو جرمي پيشراننده، يك مدل مرتبه 

، كنترلر DC) به همراه خازن لينك GSC)(Grid Side Converterشبكه (
-) ميRSC)(Rotor Side Converterزاويه پرهها و مبدل سمت روتور (

 انرژي باد را به حركت محور روتور RRiRباشد. روتور توربين بادي با شعاع 
 تبديل ميكند. توان دريافت شده از سوي باد به سرعت باد، mωبا سرعت 

mV ،چگالي هوا ،ρ ،سطح مقطع جاروب ،wtA بستگي دارد. توان منتقل ،
)شده به روتور بر اساس ضريب توان  ),pc λ θ ،كه تابعي از زاويه پره θ 

mو نسبت سرعت انتهاي پره به سرعت باد،  i
r

m

R

V

ω
λ ، مي باشد بدست =

 آئروديناميكي اعمال شده به روتور بصورت زير داده گشتاور [3] .ميآيد
 :[1]شده است 

 ( ) 3,
2ae wt p r w

m

T A c V
ρ

λ θ
ω

=  )1(  

-اين گشتاور در روتور توسط گيربكس به محور سرعت باال منتقل مي

 در نرمافزار، جرم اول DFIGشود. در تنظيمات مشخصات توربين بادي 
شامل پرهها، هاب و محور سرعت پايين و جرم دوم شامل محور سرعت باال 

 مي باشد. محورها با چرخ دنده با HRgRو HRm Rبه ترتيب داراي ثابت اينرسي 
 KRsR به هم متصل هستند و داراي مشخصات سفتي كششي NRgRنسبت تبديل 

 مي-باشد. فركانس λ منتجه در زاويه كششي DRgR و DRmRو ميرايي كششي 
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 و در نتيجه ديناميك محور بصورت زير قابل بيان است fنرمال شبكه 
[1]: 

 [ ]1

2m ae s m m

m

T K D
H

ω λ ω= − −  )2(  

 [ ]1

2g s ae g g

g

K T D
H

ω λ ω= − −  )3(  

 
1

2 m g

g

f
N

λ π ω ω= −
 
 
 

  )4(  

 پارامترهاي ماشينهاي بكار رفته در اين سيستم به شرح زير ميباشد:

 پارامتراهاي ژنراتور سنكرون: 

' '

'

0.2, 0.69, 0.31, 0.31

5 , 4.2 , 2

d q d q

do

X X X X

T s H s D

= = = =

= = =
 

 ):AVRپارامترهاي تنظيم كننده ولتاژ خودكار (

5, 0.1A rK T= =  

 پارامترهاي ژنراتور القايي:

، راكتانس استاتور: 0.0121p.u، مقاومت استاتور: 50Hzفركانس: 
0.0742p.u :0.008، مقاومت روتورp.u :0.1761، راكتانس روتورp.u ،

 2.76p.uراكتانس مغناطيس شوندگي: 

 پارامترهاي مدل دو جرمي توربين:

2.6 , 0.22 , 3 , 141

23.75
m g m sH s H s D pu K pu

Gearbox ratio

= = = =

=
 

تعيين بارهاي هر باس در اين مقاله با توجه به رفتار ديناميكي يك گروه 
مصرف كننده متداول در شبكههاي توزيع شامل موتورهاي كوچك، بارهاي 

الكترونيكي و بارهاي استاتيكي تعيين شده است. مولفه هاي اصلي بار بر 
% 30كه شامل   تخصيص داده شده استIEEE Task forceاساس گزارش 

% مصارف 20بارهاي استاتيكي (گرمايش، پخت و پز، آبگرمكن و ...)، 
 % موتورهاي القايي ميباشد.50روشنايي و 

 نتايج شبيه سازي .3

به منظور بررسي تاثير توربين بادي بر روي پايداري سيستم مورد آزمون، 
پروفيل ولتاژ حالت Uدر ابتدا تاثير نصب اين نوع از توليد پراكنده بر روي 

 سيستم تست ميشود. پروفيل ولتاژ حالت ماندگار در سيستم بدون Uماندگار
DFIG نشان داده شده است. پر »2شكل « و با حضور اين نوع توربين در 

 بطور قابل توجهي 3  و2 در فيدرهاي DFIGواضح است كه وجود توربين 
سطح ولتاژ سيستم را افزايش داده است و ولتاژ در فيدرهاي اتصال منابع 

 بخوبي حفظ شده DFIGبادي توسط عملكرد كنترل ولتاژ توربين نوع 
ميباشد،  ±6است. از آنجائيكه حد مجاز پروفيل ولتاژ در چنين شبكهاي %

 با قابليت كنترل ولتاژ استفاده DFIGدرصورتيكه از انواع توربين بادي 
 نشود، احتمال ناپايداري سيستم در شرايط تنش ولتاژي وجود دارد. 

نتايج پخش بار فوق در اين سيستم نشان ميدهد كه با بكارگيري منابع 
 كاهش يافته است. تلفات توان اكتيو و Uتلفات كلي توان سيستمUتوليد پراكنده 

 آورده شده است، تلفات باالتر »3جدول «مصرف توان راكتيو شبكه در 
سيستم بدون منابع توليد پراكنده پايداري استاتيكي ولتاژ شبكه را كاهش 

ميدهد. 

 
 باسه تست در حالت بدون حضور توربين بادي 16 ولتاژ باسهاي سيستم 2شكل 

)WOWT و با نصب (DFIG 

 باسه تست در حالت بدون حضور توربين 16 ولتاژ باسهاي سيستم 2جدول 

 DFIG) و با نصب WOWTبادي (

 DFIGولتاژ  باس
(pu) 

 WOWTولتاژ 
(pu) 

 DFIGولتاژ  باس
(pu) 

 WOWTولتاژ 
(pu) 

1 1 1 9 0.97874 0.93508 

2 1 0.90755 10 0.98695 0.94874 

3 1 0.94102 11 0.98178 0.92027 

4 0.98850 0.90755 12 0.97477 0.93073 

5 0.98307 0.91510 13 0.99024 0.94102 

6 0.98268 0.90101 14 0.98822 0.94552 

7 0.98158 0.89981 15 0.98756 0.93799 

8 0.98576 0.95645 16 0.98666 0.93700 
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  نتايج توان اكتيو و راكتيو توليدي، مصرفي و تلفات3 جدول
 DFIG WOWT پارامترها

 توان حقيقي
(p.u) 

 0.30482 0.29735 توليدي

 0.28700 0.28700 بار

 0.01782 0.01035 تلفات

 ان موهوميتو
(p.u) 

 0.09367 0.07489 توليدي

 0.17300 0.17300 بار

 0.07933 0.09811 تلفات

 انجام شده است. در U جهت پايش استاتيكي شبكهQ-Vتحليل Uدر ادامه 
اين تست تاثير تغيير مشخصه توان راكتيو سيستم در هر يك از باس ها بر 

روي پروفيل ولتاژ سيستم مد نظر ميباشد. در اين تست بارگذاري راكتيو بر 
روي هر يك از باس ها توسط پخش بارهاي پي در پي انجام ميشود تا 

هنگاميكه همگرايي پخش بار دچار مشكل شود و يا سيستم كنترل توربين 
بادي دچار محدوديت شود و افت ولتاژ شديد بروز كند. حاشيه توان راكتيو 

هر نقطه اندازه گيري بصورت فاصله بين حداقل توان راكتيو روي منحني 
Q-V) هر چه حاشيه توان راكتيو »3شكل « و محور ولتاژ ارزيابي ميشود .(

باسي پايين تر باشد نشانه ضعف باس است. شاخص حاشيه توان راكتيو 
ميتواند بعنوان يك شاخص پايداري مطمئن براي تعيين باس بحراني در 

يك سيستم توزيع بكار گرفته شود. منحنيهاي مشخصه تغييرات ولتاژ هر 
 نمايش داده شده »4شكل «باس با بار گذاري توان راكتيو روي آن باس در 

 در DFIGاست. مشاهده ميشود كه عدم نصب منابع توليد پراكنده 
فيدرهاي مربوطه باعث كاهش قابل توجه حاشيه پايداري باسهاي بار در 

مقايسه با حالت نصب منابع توليد بادي شده است، به اين مفهوم كه ژنراتور 
در محدوده وسيعتري از توان راكتيو قادر به كنترل ولتاژ شبكه است. 

حال با توجه به نتايج بدست آمده از تحليلهاي استاتيكي كاربرد منابع 
 در شبكه تست مورد نظر و با توجه به اهميت قابليت اطمينان DFIGبادي 

تحليل حالت گذراي Uو امنيت شبكه در حضور منابع توليد پراكنده، 
 بعنوان شرايط با پايداري باالي ولتاژ، DG شبكه تست با حضور U(ديناميكي)

مورد بررسي قرارگرفته است. بدين منظور چندين حالت بروز خطا بعنوان 
پديدههاي متداول كيفيت توان بر روي سيستم تست اعمال شده است و 

 نتايج جهت تحليل و مقايسه استخراج گشته است.

 
 [1] نوعي Q-Vمنحني  3شكل 

در ابتدا به جهت ارزيابي شرايط خطاي مدار باز، سيستم تست در  )1
 3و  1 و همچنين خط واصل ناحيه 2و  1دوحالت خروج خط واصل ناحيه 

 »6«شكل  و »5شكل « مورد آزمون قرار گرفته است. 0.3secبه مدت زمان 
 در شرايط فوق را نشان DGمنحني تغييرات ولتاژ فيدرهاي اتصال منابع 

 افت ولتاژ در DFIGميدهند. مشاهده ميشود كه با نصب منبع توليد بادي 
حد مطلوبي حفظ شده است و با ميرايي، باالزدگي و فروافتادگي پايين به 

شرايط نرمال پيش از خطا بازگرداننده ميشود. ضمناً شبيه سازي اين شرايط 
 در صورت عدم وجود منابع توليد پراكنده و حل ديناميك همگرا نميشود.

 
 در حالت DFIG در شرايط اتصال منبع بادي نوع 3 و 2 ولتاژ باس 4 شكل

 1 از ناحيه 2قطع ناگهاني ناحيه 
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  باسه تست16 باسهاي داراي بار متصل در سيستم Q-V مشخصه 5شكل 

 باسه تست 16 باسهاي داراي بار متصل در سيستم Q-V مشخصه 6شكل 
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 در حالت DFIG در شرايط اتصال منبع بادي نوع 3 و 2 ولتاژ باس 7شكل 

 1 از ناحيه 3قطع ناگهاني ناحيه 

) جهت ارزيابي تاثير شرايط اتصال كوتاه، سيستم تست تحت شرايط 2
 و در ادامه روي 2 و 1خطاي اتصال كوتاه سه فاز روي خط واصل ناحيه 

 پاك 0.3sec بررسي شده است. خطا پس از مدت 3 و 1خط واصل ناحيه 
 را در شرايط بروز خطاي فوق 3  و2 تغييرات ولتاژ باس »7«شكل ميشود. 

به ترتيب با شروع در زمان ثانيه يكم و ثانيه دهم را نشان ميدهد. مشاهده 
ميشود كه در اين سيستم با وجود زمان نسبتاً باالي خطا، سطح ولتاژ افت 

ناگهاني اندكي را تجربه كرده است و بعد از پاكسازي خطا با ميرايي اندكي 
به مقدار پيش از خطا بازگشته است. البته الزم بذكر است كه فاصله محل 

خطا از ژنراتور بر ميزان افت تاثير مستقيم دارد. ضمناً بررسي اين شرايط در 
 با عدم همگرايي شبيه سازي و حل پخش بار مواجه DGحالت عدم حضور 

 ميشود.

 3 بر روي ولتاژ باس t=1s از سيستم در DG1) تاثير قطع ناگهاني 3
 نشان داده شده است. در اين شرايط ولتاژ »8«شكل ) در DG2(محل اتصال 

 دچار افت اندكي شده است، ليكن با وجود كنترل افت ولتاژ قادر به 3باس 
 بازگشت به حالت قبل نبوده است.

 باسه تست از شبكه 16) در پايان شرايط جزيره شدن شبكه توزيع 4
 و 2 نشان ميدهد ولتاژ باسهاي »9«شكل ) بررسي شده است. 1اصلي (باس 

 بعد از يك فروافتادگي t=1sec بعد از جدا شدن از شبكه اصلي در زمان 3
ولتاژ اندك (بواسطه تفاوت بين توان راكتيو بار و توان راكتيو توليدي در 
شرايط قطع شبكه از سيستم توزيع و تامين يكباره تمام توان راكتيو مورد 

 در شرايط نرمال DG)، پروفيل ولتاژ توسط منابع DGتقاضاي بار توسط 
 حفظ شده است.

 
 در حالت DFIG در شرايط اتصال منبع بادي نوع 3 و 2 ولتاژ باس 8شكل 

 )10(ثانيه 10) و باس 1 (ثانيه 5خطاي اتصال كوتاه سه فاز بر روي باس 

 
 در حالت قطع DFIG در شرايط اتصال منبع بادي نوع 3 باس  ولتاژ9شكل 

 .DG1ناگهاني 

 
 در حالت DFIG در شرايط اتصال منبع بادي نوع 3 و 2 ولتاژ باس 10شكل 

جزيرهاي 
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 نتيجهگيري .4

در اين مقاله با استفاده از كارهاي گذشته پژوهشگران سعي شده است 
 در شبكههاي توزيع از ديدگاه استاتيك DFIGتاثير نصب توربين بادي نوع 

و ديناميك مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. تحليل استاتكي نشان ميدهد كه 
يكي از علل عمده ناپايداري ولتاژ محدوديت توان راكتيو سيستم ميباشد و 

 با قابليت توليد توان راكتيو DFIGاين درحاليست كه توربينهاي بادي نوع 
قادر به افزايش حاشيه پايداري ولتاژي سيستم ميباشند و سطح پروفيل ولتاژ 

باالتر و پايدارتري را براي سيستم تست ايجاد كرده است، در ضمن اينكه 
تلفات چنين سيستمي نيز كاهش داشته است. تحليل ديناميكي نيز بوضوح 

 عملكرد مناسب DFIGنشان ميدهد كه سيستم با نصب انواع توربين بادي 
و بهتري در بازگشت به شرايط پيش از خطا و يا اغتشاش ناگهاني دارد. 

ليكن كنترل شرايط گذراي تغييرات ولتاژ با برآمدگيها و فرورفتگيهاي 
ناگهاني ولتاژ همراه است كه ميتواند باعث صدمه و يا كاهش عمر 

بنابراين ستفاده از منابع ذخيره انرژي و اصالح كنترلر بايستي ؛ تجهيزات شود
در نظر گرفته شود تا موازنه توليد و مصرف در تمامي شرايط حفظ شود و 

 از شرايط گذراي شديد پيشگيري شود.
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