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 هيتغذيي القا ژنراتور دارايي باد نيتورببهبود قابليت گذر از خطاي 
كتيو ()DFIG( دوگانه  )SVC با استفاده از جبران كننده توان را
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 روزبروز عيتوزي شبكهها دري باد هاي نيتورب از استفاده—چكيده 

در ميان انواع ژنراتورهاي بكار رفته در . است شيافزا حال در

هاي بادي، ژنراتور القايي تغذيه دوگانه به دليل داشتن مزاياي از  توربين

جمله هزينه پايين و توانايي كاركرد در سرعت هاي مختلف باد، به 

ژنراتور غالب در نيروگاه هاي بادي تبديل شده است. عالوه بر مزاياي 

فوق، يكي از مهمترين معايب اين ژنراتورها، حساسيت آنها به افت ولتاژ 

مي باشد. بطوريكه با بروز خطا در شبكه و افت ولتاژ ناشي از آن، جريان 

استاتور افزايش مي يابد و به علت كوپل مغناطيسي كه بين روتور و 

استاتور وجود دارد، اين جريان به روتور منتقل شده و مي تواند منجر به 

 dcمبدل هاي الكترونيك قدرت بكار رفته در روتور و افزايش ولتاژ لينك 

) بر SVC) Static VAR compensator در اين مقاله اثرات  شود.

روي عملكرد ژنراتور القايي تغذيه دوگانه هنگام بروز خطا بررسي شده 

 افت ولتاژ ناشي از خطا را SVCاست. نتايج نشان مي دهند كه وجود 

كاهش مي دهد. كه اين امر سبب كاهش جريان روتور و افزايش قابليت 

)، ژنراتور القايي تغذيه دوگانه Fault-Ride-Throughگذر از خطا (

 مي شود.

؛  ژنراتور القايي تغذيه دوگانه؛توربين بادي —ه هاي كليدي واژ
كتيو   قابليت گذر از خطا ؛SVCجبران كننده استاتيك توان را

 مقدمه   .۱

 ليمسا به نسبت ها تيحساس شي، افزايانرژي تقاضا شيافزا به توجه با
 استفاده برق بازار و پراكنده داتيتولي هاي تكنولوژ شرفتي، پيطيمح ستيز
 منبع عنوان به باد از استفاده ]3-1[. است شيافزا به رو پراكنده داتيتول از

 بر و است افزون روز گسترش حال در الكتريكي انرژي توليد رايگان و پاك
 باد انرژي از جهان برق كل% 10 ميالدي 2020 سال تا پيشبينيها طبق

 خواهد% 40 تا% 10 بين 2040 سال تا ساالنه رشد و شد خواهد استحصال
 است شيافزا حال در روز به روزي باد هاي نيتورب از استفاده رو نيا از. بود

]4 ,5[. 

 در ثابت فركانس و ريمتغ سرعتي ژنراتورها از معموالً امروزه
  انواع اين ژنراتورهانيپركاربردتر از. مي شود استفادهي باد هاي ستميس

ي آهنربا سنكرون ژنراتور و )DFIG( دوگانه هيتغذيي القا ژنراتور به مي توان
 با را امكان نياژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه . نمود اشاره) PMSG (مئدا

. ندنمي ك فراهم سنكرون فوق و رسنكرونيز هاي سرعت در كاركرديي توانا
 قيطر از روتور هاي چيپ ميس كهيحال در است متصل شبكه به استاتور مدار

 به شبكه متصل است. AC/DC/AC  كانورترهاي سه فازو لغزاني حلقه ها
ز يك گيربكس جهت كوپل كردن توربين  ادر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه

بادي با ژنراتور استفاده مي شود. گيربكس در برابر خطا آسيب پذير مي باشد 
 دارد. قابليت دوره اي زمان بندي شدهنگهداري سرويس و بنابراين نياز به 

اطمينان سيستم هاي توربين بادي سرعت متغير مي تواند با استفاده از ژنراتور 
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بعلت نداشتن گيربكس تا حد زيادي ) PMSG (سنكرون آهنرباي دائم
 .]8-6[افزايش يابد 

هاي بادي، در كشورهايي كه براي پرهيز از اثرات نامطلوب قطع توربين
هاي بادي جديد بايد هاي بادي باال هست، تمام توربينداراي نفوذ توربين

هاي بادي هنگام داراي قابليت گذر از خطا باشند، به اين معني كه توربين
ي ) بايد در محدودهPCCبروز خطا و افت ولتاژ در نقطه اتصال مشترك (

. يكي از مهمترين معايب ]10, 9[مشخصي متصل به شبكه باقي بمانند 
ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه حساسيت آنها به بروز خطا در شبكه و افت 

ولتاژ ترمينال آن است. چنانچه شدت افت ولتاژ به حدي باشد كه مبدل 
روتور نتواند ولتاژ الزم جهت كنترل جريان را فراهم كند و جريان القا شده 

در سيم پيچ روتور كه ناشي از جريان استاتور است از مقدار مجاز جريان 
 شود، dcمبدا فراتر رود و يا سبب افزايش بيش از حد مجاز ولتاژ لينك 

براي حفاظت از مبدل قرار گرفته در سمت روتور راهكاري بايد در نظر 
 گرفته شود.

روش ديگري كه به عنوان روش غالب در عملكرد پيوسته و بدون وقفه 
اين ژنراتورها بكار گرفته مي شود استفاده از مقاومت هايي موسوم به 

هايي است كه اي از مقاومتمقاومت هاي كروبار است. كروبار مجموعه
گيرند و به محض رويداد خطا و پيچي روتور قرار ميبصورت موازي با سيم

 .]11[كنند افزايش جريان روتور مبدل سمت روتور را از مدار خارج مي

تالش مداوم براي تبديل سيستم قدرت به سيستمي با بازده باالتر و 
 در خطوط FACTSقابليت اطمينان بيشتر باعث افزايش استفاده از ادوات 

 در خطوط انتقال به منظور بهبود FACTSانتقال شده است. بيشتر ادوات 
عملكرد و افزايش ظرفيت خطوط نصب مي شوند. جبران كننده توان راكتيو 

)SVC در براي بهبود پايداري، كيفيت توان و تنظيم كردن ولتاژ بكار ،(
 .]12[مي رود. از جمله مزاياي آن مي توان به ديناميك سريع آن اشاره كرد 

در اين مقاله ابتدا تاثير توربين هاي بادي با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه 
)DFIG .در ادامه به ) هنگام بروز خطا در شبكه توزيع بررسي شده است

 بر روي عملكرد ژنراتور القايي تغذيه دوگانه پرداخته SVCبررسي اثرات 
شده است. استفاده از روش پيشنهادي سبب محدود كردن جريان روتور 

. براي انجام ژنراتور شده و مانع آسيب كانورتر هاي بكار رفته در آن مي شود.
 استفاده شده است. PSCAD/EMTD  شبيه سازي ديناميك از نرم افزار

 

 )DFIG(دوگانه هيتغذيي القا ژنراتور .۲
امروزه پركاربردترين ژنراتور جهت توليد برق از انرژي بادي ژنراتور 
القايي تغذيه دوگانه مي باشد. اين ژنراتور ها قابليت كار با سرعت متغير را 
فراهم مي كنند و كانورتر هاي بكار رفته در آن با درصد كمي از توان نامي 

در اين  مشخص است، 1همانطور كه در شكلتوربين سروكار دارند. 
استفاده مي شود. AC/DC/AC ژنراتور ها از كانورترهاي پشت به پشت

كه بين سيم پيچ هاي روتور و شبكه قرار گرفته از دو AC/DC/AC  كانورتر
 و كانورتر سمت )RSC (، كانورتر سمت روتور)VSC (كانورتر منبع ولتاژ

كه به صورت پشت به پشت به يكديگر متصل اند تشكيل ) GSC (شبكه
شده است. بين دو كانورتر جهت برطرف كردن ريپل ولتاژ و همچنين به 
منظور ذخيره انرژي از يك خازن استفاده مي شود. كانورتر سمت روتور 

و همچنين ضريب ژنراتور القايي تغذيه دوگانه كنترل گشتاور شفت، سرعت 
فراهم مي سازد. از كانورتر سمت شبكه نيز براي  قدرت در پايانه استاتور را

 صرفنظر از اندازه و جهت توان روتور DCثابت نگه داشتن ولتاژ لينك 
  استفاده مي شود. آرايش پشت به پشت كانورتر ها باعث مي شود كه ولتاژ و

IGGB

Pr , Qr RSC

Pc , Qc

LChoke

Ps , QsPm

GSC

GB: Generator
IG: Induction Generator

RSC: Rotor Side Converter
GSC:Grid Side Converter  

  دوگانه هيتغذيي القا ژنراتور باي باد نيتورب: 1 شكل

 ثابت و  فركانسفركانس متغير خروجي سيم پيچ هاي روتور به ولتاژ و
سازگار با شبكه تبديل شود. ادوات الكترونيك قدرت با توان روتور كه 

باشد سرو كار دارند كه منجر ) مي%30( بخشي از توان نامي ژنراتور حدوداً
 ريز روابط با روتور و شبكه سمتي كانورترهاشود. كاهش هزينه ها مي به

 :]13[ مي شوند مدل
 

)1(  .( . . )ds
b s ds e qs ds

d
w R i w v

dt
λ

λ= + +  

 

)2(  .( . . )qs
b s qs e ds qs

d
w R i w v

dt
λ

λ= + +  
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)3(  .( . . )dr
b r dr e qr dr

d
w R i w v

dt
λ

λ= + +  

 

)4(  .( . . )qr
b r qr e dr qr

d
w R i w v

dt
λ

λ= + +  

 

 و هيپاي اهيزاو سرعت bw، يونديپ شار λ از منظور باال روابط در

ew كي يبرا دائم حالت درد. مي باش استاتوري كيالكتري اهيزاو سرعت 
:  داشت ميخواه تلفات بدون DFIG ستميس و ثابت سرعت در نيتورب

 

)5(  m s rP P P= +  

 

)6(  
. . ( )

. . .

s r
r m s m r m s m s

s

m s s

w w
P P P T w T w T w

w
s T w s P

−
= − = − = −

= − = −
 

 

)7(  
1

P
1

m
s

m
r

P
P

s
P

s
s

=
−

= −
−

 

 نيتوربي ديتولي كيمكان توان. مي باشد لغزش باال معادله در sاز منظور
 : ديآيم بدست ريز رابطه از

 

)8(  
31 . . . .

2m pP AV Cρ=
 

 نيتورب مقطع سطح Aهوا،ي مجري چگال ρاز منظور باال رابطه در
 .باشديمي باد نيتورب ضريب توان pCو باد متوسط سرعت V،يباد

همانطور كه بيان شد براي حفاظت توربين هاي بادي داراي ژنراتور القايي 
تغذيه دوگانه، از حفاظت كروبار استفاده مي شود كه از مقاومت و كليدي كه 

بصورت موازي با سيم پيچي روتور قرار مي گيرد، تشكيل شده است كه در 
 نشان داده شده است. نحوه عملكرد آن به اين صورت است كه اگر 5شكل 

جريان روتور از حد مشخصي بيشتر شود، عمل كرده و مبدل هاي روتور را 
از مدار خارج مي كند به گونه اي كه اين اضافه جريان وارد مقاومت كروبار 
شده و بدين ترتيب وارد روتور نمي گردد.  نحوه كنترل حفاظت كروبار در 

 نشان داده شده است. با افزايش جريان روتور به بيش از 2اين مقاله در شكل
 پريونيت 1.9 پريونيت كروبار عمل كرده و با كاهش جريان روتور به زير 2

 ]14[كروبار غير فعال مي گردد. اين مقادير با توجه به منبع انتخاب  
 شده است.

Abs

Abs

Abs

MAX maxrI
raI

rcI
rbI

Crowbar on
&

RSC off
th lowI − th highI −

 

 . نحوه كنترل حفاظت كروبار2شكل 
 

 نشان داده شده است، ابتدا جريان روتور 2همانطور كه در شكل
اندازه گيري مي شود و سپس با استفاده از يك مقايسه كننده هيسترزيس، 

  پريونيت است، كروبار كنترل مي شود.1.9 و 2كه داراي مقادير 

 SVCمدلسازي  .۳

 ، SVC  را نشان مي دهد. راكتانس SVC يك V_I، مشخصه 3شكل 
براساس نقطه ي كار آن تغيير مي كند ( در مشخصه شيب خطي كه نقطه ي 
كار را به مبدا وصل مي كند، راكتانس را نشان مي دهد). وقتي كه راكتانس 

SVC ،به ماكزيمم حد خازني اش مي رسد SVC به صورت يك خازن 
ثابت عمل مي كند در اين شرايط ماكزيمم جريان قابل استحصال به صورت 
خطي كاهش مي يابد و توان راكتيو توليدي با مجذور ولتاژ كاهش مي يابد. 

 به ماكزيمم SVCبنابراين مي ني مم مقدار راكتانس خازني وقتي است كه 
حد خازني اش مي رسد. كاهش بيشتر ولتاژ فقط ولتاژ خروجي را كاهش 

 .]15[مي دهد تا راكتانس ثابت بماند 

LImaxLI
CI maxCI

tV نرخ گذرا 

خازنيسلفي

0.25 pu

0.5 pu

0.75 pu

1 pu

 
 SVC: مشخصه 3شكل 

 

 را نشان PSCAD شبيه سازي شده در نرم افزار SVC، شماتيك 4شكل 
 مي دهد.
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 PSCAD شبيه سازي شده در نرم افزار SVC: شماتيك 4شكل 

 آن جينتا  ويساز هيشب .۴
مي شامل توربين بادي با ژنراتور القايي ستيسي رو بري شنهاديپ روش

، 5. شكل تغذيه دوگانه كه به شبكه سراسري متصل است، بررسي شده است
يي  القا ژنراتور باي باد نيتورب. را نشان مي دهد شبكه نياي خط تك نمودار

 

DFIG

ACAC

DC DC

Voltage Source 
Converters

Grid

Turbine 
Blades

Gearbox

Ps

Pr

Pc

l

Rcb

Crowbar 
protection

SV
C

 

 : شماتيك شبكه مورد مطالعه5شكل 

)660تيظرف داراي دوگانه هيتغذ )Kw  5/11 باد متوسط سرعت. است 
 به هيثان 2/0 لحظه دري باد نيتورب. است شده گرفته نظر ه دريثان بر متر

 هيتغذيي القا ژنراتور هيثان 5/0 لحظه در سپس. مي گردد متصلي اصل شبكه
 سرعت با ژنراتور زمان نيا از قبل تا. مي شود گشتاور كنترل مود وارد دوگانه

بادي را نشان مي دهد. توربين  نيتوربي ديتول توان، 6 شكل. كنديم كار ثابت
)0.2بادي در لحظه  )t s= .به شبكه متصل شده و به آن توان تزريق مي كند 

، ولتاژ پايانه توربين بادي را نشان مي دهد. با اتصال توربين بادي به 7 شكل
)1 زمان درشبكه ولتاژ در مقدار يك پريونيت ثابت مي ماند.  )t s=انهيپا در 

 . مي گردد رفع هيثان 2/0 از بعد و افتاده اتفاقي فاز سهي خطاي باد نيتورب

، جريان روتور ژنراتور القايي تغذيه دوگانه را نشان مي دهد. 8 شكل
 پريونيت افزايش 6همانطور كه مشخص است با بروز خطا جريان روتور تا 

مي يابد كه اين امر مي تواند منجر به آسيب ديدن مبدل هاي الكترونيك قدرت 
بكار رفته در ژنراتور القايي تغذيه دوگانه شود. براي حفاظت اين نوع 

توربين ها از روشي كه در آن سيم پيچهاي روتور توسط مقاومتي كه به آن 
) مي گويند، استفاده مي شود. عيب اين روش اين است كه Crowbarكروبار (

با عملكرد كروبار، مبدل سمت روتور ژنراتور القايي تغذيه دوگانه غير فعال 
 شده كه اين امر سبب جذب توان راكتيو و افت ولتاژ بيشتر مي شود.

 

 

 
ي باد نيتورب خروجي توان: 6 شكل
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 ترمينال توربين بادي ولتاژ: 7 شكل
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 جريان روتور براي اتصال كوتاه سه فاز: 8 شكل
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 Crowbarجريان روتور با عملكرد : 9 شكل

، جريان روتور را در حضور حفاظت كروبار نشان مي دهد. با 9 شكل
 پريونيت، كروبار عملكرده و مانع آسيب 2افزايش جريان روتور به بيش از 

، عملكرد كليد زني 11 شكلديدن مبدل هاي بكار رفته در روتور مي شود.
  كروبار را نشان مي دهد.
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 عملكرد كليدزني كروبار: 10 شكل

 

، ولتاژ ترمينال ژنراتور القايي تغذيه دوگانه را با و بدون حضور 11شكل 
SVC نشان مي دهد. همانطور كه مشخص است، با قرار گرفتن SVC در 

پايانه ژنراتور القايي تغذيه دوگانه، ولتاژ با بروز خطا افت كمتري خواهد 
 را نشان مي دهد. SVC در حضور DFIG، جريان روتور 12شكل داشت. 

همانطور كه مشخص است بعلت كاهش افت ولتاژ جريان روتور نيز نسبت 
  افزايش كمتري يافته است.SVCبه حالن بدون 

دهد.  را نشان ميSVC، عملكرد كليد زني كروبار در حضور 13 شكل
 در پايانه ژنراتور القايي تغذيه دوگانه در صورت بروز SVCبا قرار دادن 

كند. اين امر منجر به كاهش جريان اتصال كوتاه كاهش كمتري پيدا مي
شود. با كاهش تعداد روتور و همچنين كاهش تعداد عملكرد كروبار مي

عملكرد كروبار ژنراتور القايي تغذيه دوگانه رفتار بهتري خواهد داشت و 
 كنترل پذيري خود را سريعتر باز مي يابد.
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 SVC با و بدون حضور DFIG: ولتاژ ترمينال 11شكل 
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 SVC. جريان روتور در حضور 12شكل 
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 SFCL-X  بدون و با خطا انيجر a فاز: 13 شكل

 بهبود قابليت گذر از خطا .۵
هاي بادي بايد با بروز خطا در شبكه با توجه به مطالب بيان شده توربين

و در نتيجه ژنراتور توربين  براي مدت مشخصي، متصل به شبكه باقي بمانند
، نمودار 13شكل . ]16[) باشد FRTبادي بايد داراي  قابليت گذر ار خطا (

قابليت گذر از خطاي كشور انگلستان را نشان مي دهد. بر طبق اين شكل، 
توربين بادي بايد بتواند افت ولتاژ مشخص را به اندازه ي معيني تحمل كند. 

 درصد ولتاژ نامي باشد، توربين 15به عنوان مثال اگر ولتاژ شبكه كمتر از 
 ميلي ثانيه تحمل كند. از طرفي با بروز خطا در 140بادي بايد اين ولتاژ را 

يابد و بعلت ، جريان استاتور افزايش مي DFIGشبكه و افت ولتاژ در پايانه 
شود. كوپل مغناطيسي بين روتور و استاتور اين جريان به روتور منتقل مي

هاي بكار رفته در روتور و همچنين اين امر منجر به آسيب ديدن مبدل
، DFIGترين حفاظت استفاده شده در  ميگردد. رايجdcافزايش ولتاژ لينك 

باشد. اما با فعال شدن كروبار، مبدل سمت استفاده از حفاظت كروبار مي
 رفتاري مانند DFIGروتور غيرفعال شده و كنترل جريان از بين مي رود و 

ژنراتور القايي قفس سنجابي معمولي خواهد داشت و اين امر مشكالت 
مختلفي مانند جذب توان راكتيو، كاهش بيشتر ولتاژ و نوسانات گشتاور را 

تواند در پي خواهد داشت. بنابراين كاهش مدت زمان عملكرد كروبار مي
  در طول خطا گردد.DFIGسبب بهبود عملكرد 

سازي در بخش قبلي نشان داد، با قرار گرفتن همانطور كه نتايج شبيه
SVC در پايانه توربين بادي با ژنراتور القايي، ولتاژ پايانه با بروز خطا افت 

 را نيز كاهش يافت. با DFIGكمتري پيدا كرد. در نتيجه جريان روتور 
كاهش جريان روتور مدت زمان عملكرد كروبار كاهش يافت در نتيجه با 

كاهش مدت زمان عملكرد كروبار، مدت زمان غير فعال بودن مبدل سمت 

 DFIGروتور كاهش پيدا كرد. اين امر باعث بهبود قابليت گذر از خطا 
 گردد.مي
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 . نمودار قابليت گذر از خطاي انگلستان14شكل 
 

ي ريجهگينت .۶
مهمترين عيب توربين  بادي داراي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه 

حساسيت آن به اقت ولتاژ مي باشد. با افت ولتاژ جريان روتور آن افزايش 
يافته كه مي تواند منجر به آسيب ديدن مبدل هاي الكترونيك قدرت بكار 

رفته در آن شود. براي حفاظت مبلد ها در مقابل اين اضافه جريان از حفاظت 
كروبار استفاده مي شود. عيب اين نوع حفاظت اين است كه با فعال شدن آن 

مبدل سمت روتور از كار افتاده و ژنراتور القايي تغذيه دوگانه تبديل به 
 نيا درزنراتور القايي تك تغذيه شده و توان راكتيو زيادي جذب مي كند. 

 هيتغذيي القا ژنراتور باي باد نيتورب  بر روي عملكردSVC ريتاث مقاله
 مي دهد نشاني ساز هيشب جينتا. است شدهي بررس دقت به) DFIG (دوگانه

 ولتاژ با بروز خطا در پايانه توربين بادي داراي ژنراتور SVCكه در حضور 
القايي تغذيه دوگانه كاهش كمتري پيدا مي كند. اين امر منجر به كاهش 

جريان روتور و كاهش مدت زمان عملكرد كروبار و در نتيجه بهبود قابليت 
 گذر از خطا توربين بادي با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه مي گردد.
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