
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


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

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا

 

 

            
  بهبود قابليت گذر از كاهش ولتاژ توربين بادي متصل به شبكه

     
 3ايرج بهرامپور 2سعيداسماعيلي 1علي اكبر باقري چاروك

   دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان

Aliakbar_b89@yahoo.com 

  

  

 

  

  يده چك
كاهش گشتاور الكترومغناطيسي و افزايش سرعت ژنراتور توربين بادي در هنگام بروز خطا در شبكه، يكي از عواملي است 
كه توربين بادي را ترغيب مي كند كه هر چه سريعتر از شبكه جدا شود. از طرف ديگر مزارع بادي به منظور حمايت ولتاژ 

ي مدت زمان مشخصي به شبكه متصل باقي بمانند و به ان توان راكتيو تزريق شبكه در هنگام اتصال كوتاه، بايستي برا
و كنترل توان  boost converterقسمت  dcكنند. در اين مقاله يك روش كنترلي جديد مبتني بر كنترل ولتاژ لينك 

كنترل   هاد شده است.اكتيو و راكتيو تزريقي به شبكه جهت بهبود عملكرد توربين بادي در هنگام افت ولتاژ شبكه پيشن
انجام مي شود. اين كنترل كننده  (MPPT)توان اكتيو تزريقي به شبكه با استفاده از عمل دنبال كردن ماكزيمم نقطه توان 

 MATLABماكزيمم توان را از باد دريافت مي كند و به شبكه تزريق مي كند. سيستم كنترل پيشنهادي  با استفاده از 

2010a ت. نتايج بدست امده از شبيه سازي نشان دهنده اين است كه، سيستم كنترل پيشنهادي شبيه سازي شده اس
عالوه بر اينكه با تزريق توان راكتيو به شبكه جلوي افت ولتاژ بيش از حد شبكه را گرفته است. باعث بهبود گشتاور 

 است.  الكترومغناطيسي و سرعت ژنراتور  توربين بادي در هنگام افت ولتاژ شبكه نيز شده

 

، توربين بادي و اتصـال  (LVRT)، گذر از كاهش ولتاژ شبكه (PMSG)ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم  هاي كليدي: واژه
  كوتاه
  

 

  

                                                            
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان-1
  استاديار دانشكده برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان-2
  شركت برق منطقه اي كرمان -2
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   مقدمه - 1
امروزه به علت زياد شدن مزارع بادي متصل به شبكه، عدم حمايت اين مزارع از ولتاژ، در هنگام اتصال كوتاه باعث بروز 

شبكه مي گردد. از طرف ديگر  افزايش سرعت ژنراتور توربين بادي در هنگام بروز خطا در شبكه يكي از   افت شديد ولتاژ
عواملي است كه توربين بادي را ترغيب مي كند كه هر چه سريعتر از شبكه جدا شود. الزم به ذكر است كه مداراتي نظير 

crowbar ه از اين مدارها باعث افزايش هزينه هاي توربين بادي شده طراحي شده كه اين عامل را بهبود داده است. استفاد
است. بنابراين الزم است كه كنترل كنندها در اينده به گونه اي طراحي شوند كه عملكرد توربين بادي را در هنگام خطاي 

  .]1[شبكه بهبود دهد

-2[به طور مثال مولفان مراجع  تا كنون تحقيقات زيادي بر روي توربين بادي در زمينه هاي مختلف انجام شده است.
به بررسي و يا بهبود كيفيت توان شبكه، در هنگام  ]7-5[به مدلسازي و كنترل توربين بادي پرداخته اند. مولفان مراجع ]4

، جهت اتصال توربين بادي MPPTيك روش كنترلي جديد  ]10-8[اتصال توربين بادي به شبكه پرداخته اند. مولفان مراجع 
ائه داده اند. همچنين تحقيقات بسيار زياد ديگري بر روي توربين هاي بادي در زمينه هاي مختلف ديگر انجام شده به شبكه ار

 است. در بسياري از تحقيقات صورت گرفته فقط به مدلسازي و كنترل توربين بادي پرداخته شده است و به بهبود  LVRT 
را بهبود داده اند. به  LVRTكنترلي به گونه اي طراحي شده اند كه توجه اي نگرديده است. در برخي از كارها سيستم هاي 

شبكه ارائه كرده است. نتايج شبيه سازي  LVRTيك روش كنترل جديد براي  توربين بادي جهت  ]1[طور مثال مولف مرجع 
ش از حد از ادواتي به است. در اين مقاله مولف با استفاده بي LVRTنشان دهنده عملكرد مناسب سيستم كنترلي براي بهبود 

شده است.   boost converterباعث افزايش هزينه قسمت  boost converter مانند سلف، خازن، ديود و ترانس در قسمت 
يك روش كنترلي براي كنترل گشتاور ماشين القايي با استفاده از جبران كننده سنكرونيز استاتيكي  ]11[مولف مرجع 

)(STATCOM .اين روش كنترلي گشتاور ماشين القايي را در طول باز گرداندن پروسه بعد از وقوع خطا به  پيشنهاد كرده است
ارائه  crowbarيك روش كنترلي با استفاده از  ]12[. مولف مرجع  محدود كرده است STATCOMحالت اوليه، با استفاده از 

مولف اين مقاله اين سيستم را در نرم افزار  كرده است. اين سيستم كنترلي باعث حفاظت كانورتور در طول خطا مي شود.
digsilent   شبيه سازي كرده است. نتايج شبيه سازي عملكرد مناسب سيستم شبيه سازي شده را نشان داده است. هر چند با

شبكه مي توان عملكرد توربين بادي را در هنگام افت ولتاژ  STATCOMو يا  crowbarاستفاده كردن از برخي ادوات به مانند 
  بهبود داد، اما استفاده از اين مدارها افزايش هزينه هاي توربين بادي را به دنبال دارد.

و توان راكتيو و قسمت  dcبرخالف بسياري از كارهاي صورت گرفته كه كانورتور سمت شبكه، كنترل ولتاژ لينك 
boost converter  عملMPPT بكه، كنترل توان راكتيو و عمل را انجام مي دهد. در اين مقاله كانورتور سمت شMPPT 

مي پردازد. سيستم كنترل پيشنهادي عالوه بر اينكه  dcبه كنترل ولتاژ لينك   boost converterراانجام مي دهد و قسمت 
 با تزريق توان راكتيو به شبكه از افت ولتاژ بيش از حد شبكه جلوگيري كرده است، عملكرد توربين بادي را نيز در هنگام افت

 ولتاژ شبكه بهبود داده است.

 

  گذر از افت ولتاژ شبكه - 2
مزارع بادي در هنگام افت ولتاژ شبكه بايستي براي مدت زمان مشخصي به شبكه متصل باقي بمانند و به ان توان راكتيو 

خير وضع شده از سوي هر كشور براي مزارع بادي در طول سالهاي ا grid codeتزريق كنند. به همين دليل يك سري نمودار 
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است. اين نمودارها مشخص مي كند مزارع بادي مربوط به ان كشور تا چه در صدي از افت ولتاژ را تا چه مدت زمان بايستي 
  مربوط به يك شبكه بزرگ نشان داده شده است. grid code) يك نمودار 1تحمل كنند. در شكل (

  

  
  براي مزرعه بادي متصل به شبكه هاي بزرگ grid code): نمودار 1شكل (

  
) مشخص مي كند، يك مزرعه بادي تا چه در صدي از افت ولتاژ را تا چه مدت زمان بايستي تحمل كند. 1نمودار شكل (

  به شبكه متصل باقي بماند. ms140نامي ان باشد مزرعه بادي بايستي به مدت  15براي مثال اگر افت ولتاژ به مقدار %

  
  مدلسازي توربين بادي - 3

بليدهاي توربين بادي توان موجود در باد را جذب، و ان را به رتور ژنراتور براي توليد توان الكتريكي تحويل مي دهند. 
  . ]13[توان موجود در باد را مي توان از طريق فرمول زير تخمين زد

 

)1(  

  

را جذب كنند. مي توان مقدار توان مكانيكي توليد شده  البته بليدهاي توربين بادي نمي توانند كل توان موجود در باد
  .]13[ توسط بليدهاي توربين بادي را از طريق فرمول زير بدست اورد

  

)2(  

  

Cp 13[توربين بادي نيز از طريق فرمول زير مشخص شده است[.  

  

)3(  
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)4(  

  

Tip speed ratio .توربين بادي نيز از طريق فرمول زير محاسبه مي شود  

  

)5(  

  

  .]13[همچنين گشتاور مكانيكي توليدي توسط بليدهاي توربين بادي از طريق فرمول زير محاسبه شده است

  

)6(  

  

  

اكنون پس از مشخص شدن چگونگي توليد گشتاور مكانيكي توسط رتور توربين بادي چگونگي مدلسازي ان مشخص 
  مي شود. 

 

  طراحي كنترل كننده پيشنهادي -4
ش كنترلي جديد جهت اتصال توربين بادي به شبكه ارائه شده است. اين سيستم كنترلي در در اين قسمت يك رو

هنگام افت ولتاژ شبكه امكان اتصال توربين بادي به شبكه را فراهم ساخته است و با تزريق توان راكتيو به شبكه جلوي افت 
توربين بادي را نيز در هنگام افت ولتاژ شبكه  ولتاژ بيش از حد شبكه را گرفته است. همچنين اين سيستم كنترلي عملكرد

  بهبود داده است. 

الف) در استراتژي كنترل سنتي، سيستم كنترلي نصب شده بر روي كانورتور سمت شبكه، به كنترل ‐2مطابق شكل (
ر اين مقاله را انجام مي دهد. د MPPTعمل  PWMو  Rectifierمي پردازد و كنترل كننده نصب شده بين  vdcتوان راكتيو و 

ب) نشان داده شده است، كنترل نصب شده بر روي كانورتور سمت شبكه به كنترل توان راكتيو و -2همانطور كه در شكل (
  را بر عهده دارد. Vdcوظيفه كنترل  PWMو  Rectifierمي پردازد و كنترل كننده هاي نصب شده بين  MPPTعمل 
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RECTIFIER
BOOST

CONVERTOR INVERTERPMSG Grid

MPPT & QVdc

RECTIFIER
BOOST

CONVERTOR INVERTERPMSG Grid

Vdc & QMPPT

  
  استراتژي كنترلي جديدستراتژي كنترل سنتي و ) : ا2شكل (

  

  
  ) :  بلوك دياگرام كنترل كننده نصب شده بر روي كانورتور سمت شبكه3شكل (

  
) بلوك دياگرام سيستم كنترلي نشان داده شده است كه مشخص مي كند به چه صورت  مي توان توان 3در شكل (

نترل كرد. هدف از اين كنترل كننده انتقال توان اكتيو توليدي توسط توربين بادي به شبكه، همچنين اكتيو و راكتيو را ك
 MPPTمقدار توان راكتيو توليدي بايستي صفر باشد تا ضريب توان مساوي يك شود. كنترل توان اكتيو با استفاده از عمل 

  ت مي كند و به شبكه تزريق مي كند.انجام مي شود اين كنترل كننده ماكزيمم توان را از باد درياف

  .]14[توليدي توسط توربين بادي از طريق فرمول زير محاسبه مي شود Qمقدار 

  
)7(  
  

  توليدي توسط توربين بادي را بدست اورد. Iq) 7كه مي توان از طريق فرمول (

  
)8(  
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  loopرل توان اكتيو و راكتيو و دو ) نشان داده شده است كنترل كننده سمت شبكه شامل كنت3همانطور كه در شكل (
 Idكنترل شده اند.  Iqو  Idاست. توان اكتيو و راكتيو توليدي به ترتيب با  Iqو  Idكنترل جرياني، شامل كنترل جريان هاي 

ريق هم از ط Iqكنترلر عبور كرد و  PIبدست مي ايد از اختالف بين توان اكتيو مرجع و توان اكتيو توليدي بعد از اينكه از 
را كنترل مي كند. الزم  Iqو  Idكنترل جرياني كه جريانهاي  loop) بدست امده است. سپس كنترل كننده شامل دو 8فرمول (

كنترل خارجي مي توان ضريب توان را كنترل كرد.  loopكنترل جريان داخلي كيفيت توان و با دو  loopبه ذكر است با دو 
انجام مي شود، اين كنترل  MPPTكنيد عمل كنترل توان اكتيو با استفاده از عمل  ) نيز مشاهده مي3همانطور كه در شكل (

كننده ماكريمم توان را از باد دريافت مي كند و به شبكه تزريق مي كند. همچنين توان راكتيو مرجع را مي توان از توان اكتيو 
  مرجع و ضريب توان بدست اورد.

تغييري نمي كند و تمام توان اكتيو به شبكه منتقل مي  dcد ولتاژ لينك اگر دو توان توربين بادي و شبكه يكي باش
شود. در هنگام افت ولتاژ شبكه به دليل اينكه مقدار توان اكتيو توليدي توسط ژنراتور توربين بادي بيشتر از توان اكتيو تزريقي 

بين بادي نيز افزايش مي يابد كه كنترل مي شود و همچنين سرعت ژنراتور تور dcبه شبكه است، باعث افزايش ولتاژ لينك 
كنترل  dcبه مقدار كمتري نسبت به ولتاژ  dcكه ولتاژ   با كمك كنترل كننده سمت شبكه باعث شده است. dcكننده ولتاژ 

كننده سنتي افزايش يابد در نتيجه خطا به مقدار كمتري بر روي ژنراتور اثر مي گذارد. اين مسئله باعث مي شود كه سرعت 
كمتري نسبت به سرعت ژنراتور كنترل كننده سنتي افزايش يابد همچنين گشتاور الكترومغناطيسي هم به  نراتور به مقدارژ

نتايج شبيه سازي كه در قسمت بعد اورده  .مقدار كمتري نسبت به گشتاور الكترومغناطيسي كنترل كننده سنتي كاهش يابد
  شده است اين مسئله را به خوبي نشان داده است. 

       
  نتايج شبيه سازي - 5

، گشتاور dcدر شكل هاي زير توان اكتيو و راكتيو توليدي توسط توربين بادي، ولتاژ باس توربين بادي، ولتاژ لينك  
  است. الكتريكي ژنراتور و سرعت رتور نشان داده شده

  

  نشان دادن عملكرد سيستم در هنگامي  كه هيچگونه خطايي بر روي شبكه وجود ندارد. -5-1
  ) عملكرد سيستم را در زمان  سالم بودن شبكه نشان داده است.9) تا (4شكل (

  
  )W) : توان اكتيو توليدي (4شكل (
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  )VAR) : توان راكتيو توليدي توسط توربين بادي (5شكل (

  

  
  :ولتاژ باس توربين بادي )6شكل (

  

  
  )V( dc) : ولتاژ لينك 7شكل (

 

 

  )N/M) :گشتاور الكتريكي ژنراتور (8شكل (
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  ) RAD/S) :سرعت رتور (9شكل (

 

  بر روي شبكه قرار دارد   نشان دادن عملكرد سيستم در هنگامي كه يك خطاي متقارن -5-2
برداشته شده است. بنابراين  s1,64قرار گرفته است و در زمان بر روي سيستم s1,5يك خطاي سه فاز متقارن در زمان 

شبيه سازي شده است. هدف اين است كه در مدت زماني كه خطا بر روي شبكه قرار دارد   ms 140ولتاژ سگ به مدت 
در مدت ) عملكرد سيستم را 15) تا (10سيستم به شبكه محلي متصل باقي بماند و به ان توان راكتيو تزريق كند. شكل (

  زماني كه يك خطاي متقارن بر روي شبكه قرار دارد نشان داده اند.

  

  
  )W) : توان اكتيو توليدي توسط توربين بادي (10شكل (

  

  
  )VAR) : توان راكتيو توليدي توسط توربين بادي (11شكل (
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  ) :ولتاژ باس توربين بادي12شكل (

  

  
  )V( dc) :ولتاژ لينك 13شكل (

  

چگونه خطايي بر روي سيستم وجود ندارد مقدار توان اكتيو توليدي توسط ژنراتور توربين بادي با مقدار هنگامي كه هي
ثابت است. اما هنگامي كه خطايي بر روي شبكه قرار  dcتوان اكتيو تزريقي به شبكه برابر است. در نتيجه سطح ولتاژ لينك 

ش مي يابد و صفر مي شود. همچنين مقدار توان اكتيو توليدي مي گيرد مقدار توان اكتيو تزريقي به شبكه به سرعت كاه
توسط ژنراتور نيز كاهش مي يابد. اما افت توان اكتيو توليدي توسط ژنراتور به نسبت افت توان اكتيو تزريقي به شبكه بسيار 

مي  dcزايش سطح ولتاژ لينك كمتر است. اختالف بين توان اكتيو توليدي توسط ژنراتور و توان اكتيو تزريقي به شبكه باعث اف
از حدي فراتر رود باعث سوختن و يا تركيدن خازن مي شود. تكنيك هاي معمولي  dcشود. در صورتيكه سطح ولتاژ لينك 

براي حل اين مشكل استفاده از يك سيستم ذخيره كننده انرژي به مانند باطري و يا فيولسل است. اما استفاده از سيستم 
افزايش هزينه هاي توربين هاي بادي را در پي دارد. كه بدليل افزايش روز افزون مزارع بادي متصل به ذخيره كننده انرژي 

شبكه ، هزينه هاي اقتصادي توربين هاي بادي نيز بسيار پر اهميت شده است. بنابر اين طراحان توربين هاي بادي بايستي 
بادي را در هنگام افت ولتاژ شبكه بهبود دهد. كه در اين مقاله  كنترل كنندها را به گونه اي طراحي كنند كه عملكرد توربين

كنترل كننده طراحي شده عملكرد توربين بادي را در هنگام افت ولتاژ شبكه بهبود داده است. در اين مقاله همانطور كه در 
ر كمتري نسبت به به مقدا dc) نشان داده شده است سيستم كنترل پيشنهادي باعث مي گردد سطح ولتاژلينك 13شكل (

در سيستم كنترل پيشنهادي و  dcكنترل كننده سنتي افزايش يابد. بنابراين با مقايسه سطح ولتاژ لينك  dcسطح ولتاژ لينك 
  شده است. dcسيستم كنترل سنتي مي توان نتيجه گرفت كه سيستم كنترل پيشنهادي باعث بهبود سطح ولتاژ لينك 
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  )RAD/S) :سرعت رتور (14شكل (

  

  
  ) N/M) :گشتاور الكتريكي ژنراتور (15شكل (

  

در هنگامي كه در شبكه خطايي رخ مي دهد گشتاور الكتريكي ژنراتور كاهش و سرعت رتور افزايش مي يابد، در صورتي 
و  كه افزايش سرعت و يا كاهش گشتاور الكتريكي از حدي فراتر رود باعث ناپايداري ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم مي شود،

در نتيجه باعث جدا شدن توربين بادي از شبكه مي گردد. در حاليكه توربين هاي بادي به منظور تامين توان شبكه فقط در 
توربين ها به علت سرعت باد باال خارج شوند و يا مدت زمان خطا در شبكه  50صورتي مي توانند از شبكه جدا شوند كه %

ي به شبكه در هنگام خطا باشد. در غير اينصورت حق جدا شدن از شبكه را نخواهند بيشتر از زمان الزامي اتصال توربين باد
طراحي شده كه باعث بهبود عملكرد توربين بادي در هنگام خطاي شبكه شده  STATCOMداشت. البته مداراتي به مانند 

راين بايستي سيستم هاي كنترلي به گونه است. اما استفاده از اين مدارها افزايش هزينه هاي توربين بادي را در پي دارد. بناب
در هنگام بروز خطا در شبكه جلو گيري كنند. كه سيستم كنترلي پيشنهادي در  PMSGاي طراحي شوند كه از ناپايدار شدن 

) نشان داده شده است سيستم كنترل پيشنهادي 14اين مقاله از بروز اين مشكل جلو گيري كرده است. همانطور كه در شكل (
شده است كه سرعت ژنراتور به مقدار كمتري نسبت به سرعت ژنراتور كنترل كننده سنتي افزايش يابد. همچنين  باعث

) نيز نشان داده شده است گشتاور الكترومغناطيسي هم به مقدار كمتري نسبت به گشتاور 15همانطور كه در شكل (
يستم كنترل پيشنهادي باعث بهبود عملكرد توربين بادي الكترومغناطيسي كنترل كننده سنتي كاهش يافته است. بنابراين س

در هنگام خطاي شبكه شده است. سيستم كنترل پيشنهادي عالوه بر اينكه در هنگام خطاي شبكه با تزريق توان راكتيو به 
  ه است.شبكه باعث بهبود سطح ولتاژ شبكه شده است، توانايي توربين بادي را در گذر از كاهش ولتاژ شبكه افزايش داد

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


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

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا

 

  نتيجه گيري -6
و كنترل  boost converterتوسط مدار  dcدر اين مقاله يك توپولوژي كنترلي جديد مبتني بر كنترل ولتاژ لينك 

توسط كانورتور سمت شبكه، جهت اتصال توربين بادي به شبكه ارائه شده است. با قرار دادن  MPPTتوان راكتيو و انجام عمل 
و عبور كردن توربين بادي از اين وضعيت، توانايي سيستم در عبور از خطاي شبكه نشان داده  خطاي متقارن بر روي شبكه

شده است. الزم به ذكر است كه سيستم كنترل پيشنهادي عالوه بر اينكه با تزريق توان راكتيو به شبكه در هنگام خطا، جلوي 
راتور توربين بادي را نيز بهبود داده است. توپولوژي ارائه افت ولتاژ بيش از حد شبكه را گرفته، سرعت و گشتاور الكتريكي ژن

شبيه سازي شده است. نتايج شبيه سازي ثابت مي كند كه استراتژي كنترل پيشنهادي  Matlab 2010aشده با استفاده 
شده كه اعتبار توانايي عبور از وضعيت خطا و بهبود عملكرد توربين بادي را دارد . در نهايت نتايج شبيه سازي قرار داده 

  توپولوژي پيشنهادي را نشان داده است.
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 ضميمه

A    Parameters of  ٢kw , ١٧٠v , 4 pole PMSG , Ra=٠٫٩۵٨۵Ω , Ld=Lq=۵٫٢۵mH , inertia=٠٫٠٠٠۶٣٢٩ kg‐

m2 , Fric on coefficient=٠٫٠٠٠٣٠٣۵ Nms 

B     parameter of ٢ kw wind turbine, r=٣٫٨m , Cpmax=٠٫۴٨ , λ*=٨  , ρ=1.08  

  
  عالئم
Pwind توان باد  
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ρ چگالي باد 

V سرعت باد  

A مساحتي از فضا كه بليدها در هنگام چرخش جارو مي كنند 

Pm توان مكانيكي  

Cp ضريب قدرت توربين بادي  

B  زاويه بليدها  

λ tip speed ratio   

1C 0,5176  

2C 116  

3C 0,4  

4C 5  

 5C  21  

 6C 0,0068  

w سرعت رتور 

R  شعاع رتور  

  Qتوان راكتيو تزريقي به شبكه توسط توربين بادي 

d  ولتاژ باس توربين بادي در راستاي محورVd 

q  بكه توسط توربين بادي در راستاي محورجريان تزريقي به شIq 
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