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  تاثير نقطه كار مزارع بادي بر ديناميك سيستم قدرت
  
  2، فريد آراسته 1ابوالفضل سالمي

  دانشگاه صنعتي اراك ، گروه برق قدرت
Salami@arakut.ac.ir  

  

  

  

  چكيده
القايي از دو  در مزرعه هاي بادي از تكنولوژي ماشين هاي سرعت متغير براي ارتقاي كارايي ژنراتورهاي برق استفاده مي شود. ژنراتورهاي

سو تغذيه در زمره ماشين هايي هستند كه در سطح گسترده به كار گرفته مي شوند واز همين رو فاكتورهاي پايداري آنها در عمل مورد 
آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. استفاده از اين تكنولوژي ها باعث مي شود كه نياز به بررسي رفتار توربين هاي بادي تحت 

شاشات و اختالالت  مختلف در نقاط كار مختلف باال رود. در اين مقاله به بررسي و تحليل پايداري در حضور يك اختالل كوچك و يك اغت
اختالل بزرگ  در نقاط كار مختلف پرداخته شده است. هدف از اين بررسي، تاثير نقاط كار مزارع بادي بر مشخصات ديناميكي مي باشد، 

  انجام شده است.  MATLABم شده با استفاده از نرم افزار شبيه سازي هاي انجا

  نيروگاه بادي ، ژنراتور القايي دو سو تغذيه ، پايداري گذرا ، خطا واژه هاي كليدي : 

  

  

  

  

  

  

  دكتراي برق قدرت ، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اراك -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد برق قدرت ، دانشگاه علوم و تحقيقات اراك -2

  دمهمق - 1

در جهان امروز انرژي به عنوان يكي از مهمترين فاكتورهاي الزم براي توسعه به شمار مي رود. در اين ميان افزايش 
هاي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي، تمام شدني بودن سوخت هاي قيمت نفت، مشكل روند گرمايش زمين، آلودگي
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و ... همه و همه باعث رويكرد بشر به منابع جديد و تجديد پذير انرژي  اي نه چندان دور و مسئله امنيت انرژيفسيلي در آينده
شده است. در اين ميان انرژي باد به عنوان يك منبع تجديدپذير، پاك، ارزان و داراي پتانسيل بسيار زياد مورد توجه قرار 

  .[1,2]ود داردميليون مگاوات انرژي در بادهاي كره زمين وج 10گرفته است. بر طبق تخمين ها ساالنه 
در نيروگاه هاي بادي از تكنولوژي ماشين هاي سرعت متغير براي ارتقاي كارايي ژنراتورهاي برق استفاده  مي شود. 
ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه در زمره ماشين هايي هستند كه در سطح گسترده به كار گرفته مي شوند واز همين رو 

مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. در اين مقاله به بررسي و تحليل پايداري در فاكتورهاي پايداري آنها در عمل 
حضور يك اختالل كوچك و يك اختالل بزرگ در نقاط كار مختلف پرداخته شده است. هدف از اين بررسي، مقايسه 

مي باشد.در همين راستا از مدلي همراه  مشخصات ديناميكي مزرعه هاي بادي كه در آنها از تكنولوژي فوق الذكر استفاده شده
با جزئيات از يك توربين بادي و طرح هاي كنترلي مربوط به آن براي شبيه سازي ژنراتورهاي به كار گرفته شده در يك مزرعه 

جه .فن آوري كنترل پيشرفته مي تواند به بهبود عملكرد توربين كمك كرده و در نتيبادي در ابعاد واقعي استفاده شده است
 .[3]باعث طول عمر آن شود

توربين هاي بادي بيانگر باالترين  حد تكنولوژي در توليد انرژي الكتريكي تجديد پذير مي باشند. در ده هاي اخير راه 
حل هاي مختلفي با هدف دست يابي به انرژي بادي در حدمطلوب به كار گرفته شده است. به دليل تغييرات سرعت باد از 

هاي با سرعت متفاوت استفاده مي شود.به طور مشخص در اين زمينه مي توان ژنراتورهاي القايي از دو سو  تكنولوژي توربين
  .[4]) و ژنراتورهاي سنكرون مجهز به كانورتور را نام بردDFIGتغذيه (
 تشريح روابط رياضي و معادالت حاكم  - 2

   :[5]از فيزيك به ياد داريم كه انرژي جنبشي عبارت است از
  

                                                       
) را در نظر بگيريد، فرض كنيم اين شكل هواي ورودي و خروجي از يك توربين را نشان مي دهد. همچنين 1شكل (

كنيم تعداد تيغه فرض كنيم هواي ورودي تراكم ناپذير ، يكنواخت و در حالت مانا باشد. اگر از اصطكاك صرفنظر كنيم و فرض 
متر بر ثانيه عبور مي كند  V مترمربع با سرعت Aهاي روتور نامتناهي باشد، توان يك ستون استوانه اي باد كه از سطح مقطع 

                                                    عبارتست از:   

  
   

  
  سطح مقطع جاروب شده توسط پره هاي توربين است . Aو   چگالي هوا بر حسب ρدر معادله فوق ، 

يك توربين باد نمي تواند تمام توان باد را دريافت كند زيرا اين بدين معني است كه باد بعد از توربين بايد سرعت صفر داشته 
) 1در نظر بگيريم (شكل  ور از توربين و سرعت آن را درست بعد از عب  باشد. اگر سرعت باد را قبل از ورود به توربين

  نيروي وارد بر توربين تفاوت اندازه حركت ها است.
   

                 

)1( 

)3( 

)2( 
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  عبارتست از: يدر نتيجه توان حاصل از باد در توربين باد
	

            

از طرفي توان دريافت شده توسط توربين عبارتست ازاختالف انرژي جنبشي بين دو جريان هواي قبل از توربين و پس از 
  توربين ، يعني :

   

       
  ) داريم :5-3) و(4-3از برابر قرار دادن معادالت( 

   

     
  ) خواهيم داشت :4ر دادن اين عبارت در رابطه(از قرا لذا   گفتيم كه 

  
   

            
  داريم :  از طرفي با جايگزين كردن 

   

          
  كه در آن :

   

           

  
   

 
 گر درصدي از توان است كه از باد گرفته مي شود.به عنوان ضريب توان تعريف مي شود و نمايان 

 a  . را به عنوان ضريب تداخل تعريف مي كنند  

  
 [6]: باد در حال ورودبه توربين و خروج از توربين  1شكل 

)4( 

)5( 

)6( 

)7( 

)8( 

)10( 

)11( 

)9( 
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ناميده مي شود) و اين به اين معني است كه در ايده آل ترين  1باشد (اين مقدار معيار بتز 59/0مي تواند  حداكثر مقدار
  شت كنيم.از انرژي باد را مي توانيم بردا 59/0حالت تنها 

  
: تغييرات ضريب قدرت در توربين هاي باد  2شكل 

 [2,5]مختلف
  

) نشان داده شده است كه در تمام آنها 2براي توربينهاي مختلف در شكلλ )TSR(2 )تغييرات ضريب قدرت بر حسب  
  ديده مي شود. 59/0ماكسيمم ضريب قدرت 

  بنابراين حداكثر مقدار توان توربين عبارتست از:
   

     
و براي توربينهاي كُندتر و با پره هاي  5/0و  4/0بين   اما در عمل براي توربينهاي مدرن و سريع و دو پره اي امروزي 

  است. 4/0تا  2/0بين    بيشتر
  در واحد سطح برابر است با : باشد آنگاه حداكثر توان توربين 5/0،   اگر فرض كنيم حداكثر مقدار  

   
  

يكي ديگر از پارامتر هايي كه در توان توربينها تأثير داشت چگالي هوا بود . توان باد به صورت خطي با چگالي بادي كه پره ها 
  جاروب مي كنند نسبت مستقيم دارد. بر طبق قانون گازها چگالي هوا با رابطه زير تغيير مي كند.

   

  دماي مطلق است .  Tثابت گاز ها و  Rفشار هوا ،  pكه همان طور كه مي دانيم 
و دما با تغيير ارتفاع ،  فشاراست.  درجه فارنهايت  60اتمسفر و دماي  1فشار  درچگالي هوا در سطح دريا 

  متر) به دست مي دهد.  6000 تغيير مي كنند و رابطه زير ، چگالي هوا را در ارتفاعهاي مختلف (تا
  

  

  ارتفاع سايت از سطح درياست، دماي هوا نيز با افزايش ارتفاع تغيير مي كند.  

                                                            
1 Betz criterion 
2 Tip Speed Ratio 

)12( 

)13( 

)14( 

)15( 
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  نمونه مورد بررسي - 3
طراحي شده مورد بررسي قرار  DFIGدر اين مقاله مدل هاي رياضي براي توربين هاي بادي كه بر اساس تكنولوژي 

ژنراتور براي ارزيابي تاثير اختالالت كوچك و بزرگ بر روي رفتار  14بررسي انجام شده در يك مزرعه بادي شامل گرفته است. 
 و عملكرد مزرعه بادي تحت شرايط وزش باد مختلف  انجام شده است. 

  شد:داده هاي مقاله و اطالعات مدار مربوط به نيروگاه بادي جهت بررسي رفتار ديناميكي به شرح زير مي با
  متر 44پره روتور با شعاع  3تعداد پره هر توربين :  -                                                14تعداد توربين هاي بادي:  -
  مگا وات 3قدرت نامي :  -                                    متر بر ثانيه 12,5:   سرعت نامي باد -
  كيلو ولت 1ولتاژ نامي :  -
  : عبارت اند از  DFIGده هاي بهره برداري براي توربين هاي دا -
  

 : داده هاي بهره برداري براي توربين هاي بادي 1جدول 

 واحد مقدار كميت واحد مقدار كميت

Rs 0,0088 p.u. H 3 S 

Rr 0,0044 p.u. kp 10 p.u. 

Xs 0,0547 p.u. Tp 3 S 

Xr 0,0963 p.u. Te 0,01 S 

Xm 3,75 p.u. kv 10 p.u. 

   متر 500فاصله بين توربين هاي موجود بر روي يك فيدر از يكديگر :  -
 10بوده كه به طول خط  kv150/kv30و سيستم پست داراي ترانسفورماتور  kv30/kv1هر توربين به يك ترانسفور ماتور  -

با  Slackنظر ما به يك باس بي نهايت به شبكه قدرت اصلي متصل گرديده و كل توان توليدي نيروگاه يا مزرعه مورد  كيلومتر
  متصل شده است كه مشخصات ترانسفور ماتور هاي مورد استفاده به شكل زير مي باشد: kv380/kv150ترانسفورماتور 

  : مشخصات ترانسفور ماتور هاي مورد استفاده 2جدول 

توان   ولتلژ نامي
 (MVA)نامي

R[p.u.] X[p.u.] 

1kV/30kV 3,2 0,004 0,08 

30kV/150kV 50 0,005 0,10 

150kV/380kV 400  0,01 0,20 

  : مشخصات كابل هاي مورد استفاده  3جدول 

  S  ولتاژ نامي
[mm2] 

R  
[Ω/km] 

L 
[mH/km] 

C 
[nF/km] 

Rating 
[A] 

30kV 95 0,193 0,43 0,17 300  
30kV 150 0,124 0,40 0,20 375 

150kV 500 0,0366 0,40 0,17 540 

يي كه با انرژي بادي تغذيه مي شوند كه همان باس كنترل ولتاژ ژنراتور مي باشند و ولتاژ ثابت آن بر روي : باس ها PVباس  -
  تنظيم ميگردد. كيلو ولت 1
  در نظر گرفته شده است. مگا ولت آمپر 100مبناي سطح توليد توان  -
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%  20% و 40% ، 80حالت كاري توان توليدي يعني درواقع باتوجه به بررسي رفتار ديناميكي نيروگاه بادي مورد نظر بايد در سه 
مدار كه از نظر شكل يكسان مي باشند را رسم نموده و  3سطح توليد هر ژنراتور شبيه سازي شود پس براي اين منظور ابتدا 

ر را به شكل هر ژنراتو PVبراي تعيين سطح توليد هر ژنراتور در سه حالت گفته شده بايد در هر حالت (هر يك از مدارها) باس 
 زير تنظيم نمود:

  قرار ميدهيم. 0,8را  Active Powerمقدار مربوط به  PV% سطح توليد            كه دراين حالت در تنظيمات باس 80حالت اول : 
  يدهيم.قرار م 0,4را  Active Powerمقدار مربوط به  PV% سطح توليد            كه دراين حالت در تنظيمات باس 40حالت دوم : 
  قرار ميدهيم. 0,2را  Active Powerمقدار مربوط به  PV% سطح توليد            كه دراين حالت در تنظيمات باس 20حالت سوم : 

  
  .% سطح توليد كار كنند80ميباشد بايد تمام ژنراتور ها در  حالت اولمدار اول كه مربوط به در يعني  مثال 

  

  
  [1]  ورد مطالعه: طرح مداري مزرعه بادي م 3شكل 
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 بررسي حالت پايداري گذرا در باس هاي مورد نظر پس از اجراي كامل برنامه : - 4

  حالت ذكر شده نمودار توان اكتيو و راكتيو به صورت شكلهاي زير خواهد بود : 3سرانجام پس از اجرا كردن برنامه براي 

  
  در حالت اول 1: توان اكتيو باس  4شكل 

  

  در حالت اول 1ن راكتيو باس : توا 5شكل 

  
  در حالت دوم 1: توان اكتيو باس  6شكل 

پريونيت مي  0,024%  و  توان اكتيو 80شود در حالتي كه مقدار توليد ) ديده مي5) و(4هاي (همانطور كه در شكل  
ثانيه دوم جهشي به اندازه  0,5پريونيت افت مي كند و در  0,011ثانيه بعد از رخ دادن خطا به شدت به مقدار  0,5باشد كه 

ثانيه پايدار شده   و به مقدار اوليه باز مي گردد.در  5پريونيت اتفاق مي افتد و اين ميزان بعد از يك نوسان و در حدود  0,028
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 0,5پريونيت مي باشد كه بعد از گذشت مدت زمان  0,035حالي كه در توان راكتيو دامنه تغييرات در زمان بروز خطا درحدود 
  .ثانيه پايدار مي شود

  
  در حالت دوم 1: توان راكتيو باس  7شكل 

كه ميزان توان ) ديده مي شود كه 7) و (6% توان را توليد مي كنند يعني در شكل (40كه ژنراتورها در در حالت دوم 
بادي در هنگام خطا بعد  توربين پريونيت) 0,012( باشدباشد و حدود نصف حالت اول مياز حالت اول كمتر مي اكتيو  توليدي

ثانيه جهشي به اندازه  0,5مي باشد در حدود  -0,025و توان راكتيو كه شود.ثانيه پايدار مي 2,5نوسان و در حدود  5از 
ثانيه به مقدار  2,5نوسان و گذشت  4افت ميكند و بعد از حدود  - 0,012پريونيت داشته و در ثانيه اول اين توان تا  0,012

  از مي گردد.اوليه خود ب

  
  در حالت سوم 1: توان اكتيو باس  8شكل 

  
  ومدر حالت س 1راكتيو باس توان :  9شكل 
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% بازده مي باشد توربين بادي در هنگام 20باشد و هاي قبل كمتر ميدر حالت سوم نيز كه ميزان توان توليدي از حالت
ثانيه بدون تغيير مانده و از ثانيه  0,5وز خطا تا مدت زمان پريونيت را توليد مي كند كه در لحظه بر 0,006خطا توان اكتيو 

 -0,001شود.اما توان راكتيو قبل از وقوع خطا در حدود ثانيه پايدار مي 2با نوسانات بيشتري و در زمان كمتر از  2تا ثانيه  0,5
پريونيت اتفاق مي افتد و بعد از  0,01ثانيه ثابت مانده سپس جهشي به اندازه  0,5بوده كه در لحظه وقوع خطا تا مدت زمان 

  ثانيه پايدار مي شود. 2نوسان در مدت زمان كمتر از  5

با توجه به نتايج بدست آمده و نمودارهاي توان اكتيو و راكتيو در باس شماره يك ، در سه حالت بازده كاري ژنراتور ها ، 
بادي كمتر مي باشد ولي ميزان جهش اوليه آن بيشتر از  هر چه مقدار توليد توربين هاي بادي بيشتر باشد نوسانات توربين

حالتي مي باشد كه توربين توان كمتري به سيستم تحويل مي دهد، بنابراين در هنگامي كه ميزان توليد توربين بادي زياد 
  مي گردد.ناپايدار نشد به سرعت ميرا  آن نيز افزايش مي يابد اما اگرخطا احتمال ناپايداري  باشد در هنگام وقوع

  نتيجه گيري : - 5

خطا با  بروز زمان در قدرت شبكه به متصل متغيير ديناميكي توربين بادي سرعت رفتار مقاله اين در
  توجه به ميزان توان اكتيو و راكتيوي تزريقي براي پايداري سيستم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

ي بادي بيشتر باشد ديناميك سيستم قدرت نيز بهتر مي باتوجه به نتايج به دست آمده هر چه مقدار توليد توربين ها
پيشنهاد مي شود كه در كارهاي آينده، براي بهبود  رسد و نواسانات كمتري خواهد داشت.گردد و زودتر به حالت پايداري مي 

كنترلي و يا ادوات  مطالعاتي صورت گيرد وبا تعبيه تجهيزات، در نقاط كار با توان پايين ،  توربين هاي بادي يپايداري گذرا
FACTS  در نقطه كار با توان پايين كار مي كنند در حين وقوع خطا ي توربين هاي بادي اي كه در سيستم، پايداري گذرا

  قابل قبول باشد.
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