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 021 -88671676              1393آبان  22ششمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد         

بعنوان توليد ي توربين بادانواع توليد حضور و مطالعه  بررسي
 ضعيف يك شبكهگذراي پايداري  برپراكنده 

 

 
 
 
 

 كيدهچ
بررسي شده  IEEEشينه  هاي بادي در مقايسه با نيروگاه گازي بر روي سيستم نه عملكرد انواع نيروگاهدر اين مقاله 

در حضور يك نيروگاه گازي و سه نيروگاه بادي مورد مقايسه قرار گرفته و تأثير  عملكرد ديناميكي سيستم نمونه. است
ه است. همچنين با تحليل نتايج بدست آمده، آنها بر پايداري گذراي يك شبكه ضعيف پس از بروز خطا بررسي شد

باشد. پس از آن با مقايسه عملكرد  عملكرد سه نيروگاه بادي در برابر بروز خطا در شبكه ضعيف، بهتر از نيروگاه گازي مي
 DDSGو  SCIGدر مقايسه با دو نيروگاه بادي  DFIGشود كه عملكرد نيروگاه بادي  هر سه نيروگاه بادي، نشان داده مي

 بهتر است.
 

 گذرا، ژنراتور سرعت متغير، ژنراتور سرعت ثابت، شبكه ضعيف بادي، پايداري توربين: هاي كليدي هواژ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت  1
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 مقدمه  -1

هاي نو مانند باد توليد برق در اروپا و آمريكاي شمالي در حال جايگزيني با انرژيهاي سيستمدر يكي دو دهه گذشته  
هاي بادي در بازار برق فراهم آورده و سبب افزايش تأثير آنها در مقايسه با زمينه را براي شركت نيروگاه اند. اين امرشده

]. بطور كلي 1هاي ثابت و يا متغير كار كنند [توانند در سرعت هاي بادي ميتوربينهاي متداول امروزي شده است.  نيروگاه
 ژنراتور با متغير سرعت بادي توربين -1گيرند عبارتند از: استفاده قرار ميهاي بادي كه در حال حاضر مورد توربينمهمترين 

 سرعت بادي توربين -SCIG 3 ين بادي سرعت ثابت با ژنراتور القايي قفس سنجابي ياتورب -DFIG 2 دو تحريكه يا القايي
  .DDSGيا  سنكرون ژنراتور با متغير

. اندشده گرفته كار به اي گسترده طور به DFIG بادي هاي توربين، بادي برق توليد و باد انرژي از استفاده گسترش با
هاي بادي با سرعت هاي بادي با سرعت ثابت دارد. نيروگاههاي بادي با سرعت متغير مزايايي نسبت به نيروگاهاستفاده از نيروگاه

هاي بادي سرعت متغير، پوشش انرژي، توسط نيروگاهتري از توانند مستقيماً به شبكه وصل شوند، اما محدوده وسيع ثابت، مي
] 3-5[در مراجع ]. 2ها ممكن و به صرفه شده است [هاي الكترونيك قدرت، كنترل همه سرعت شود. امروزه با پيشرفت داده مي

مورد  ] در6سازي ديناميكي سيستم قدرت با سه روش متفاوت بررسي شده است. مرجع [ سازي توربين بادي براي شبيهمدل
] در مورد 7-9كند. مراجع [ هاي توربين بحث مي هاي بادي سرعت متغير با استفاده از تغيير زاويه پيچش پره كاربرد توربين

 اند.ازي ماشين القايي مطالبي بيان نمودهسمدل

  و بيان مسئله معرفي سيستم نمونه -2
 مواجهه با خطاي در گذرا پايداري مطالعات جهت قدرت ضعيف سيستم در بادي توليد كردنتأثير اضافه مقاله اين در

 . قرار گرفته است مورد بررسي، فاز سه

 3و  2 هايشينخطوط موازي بين  سيستم است. در اين بعنوان يك سيستم نمونه استفاده شده IEEE شينه از سيستم نه
بار بزرگ  دوداراي سيستم انتقال فشار قوي مستحكمي است كه توان الكتريكي را از يك ژنراتور بزرگ قطب برجسته به 

بطور ضعيف به يك سيستم از خطوط طويل متصل  1شينشده در  د. ناحيه دور دست ارائهنمايمنتقل مي 1شينمركزي در 
 هاي در ضمن نيروگاه وجود ندارد. 2و  1 هايشيننراتوري در ناحيه بين هيچ ژ دو بار بزرگ قرار دارد و 1. در شينگرديده است

 اين كه مقداري فاصله از ،MW100 گازييك ژنراتور  -1   :گردند عبارتند از بطور مستقل متصل مي 1جديدي كه به شين
 است.به شبكه اصلي اضافه شده  1شين ) در محلDFIG, SCIG, DDSG(يك نيروگاه بادي  -2دارد. شين 

123
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 خطي ساده شده سيستم قدرتدياگرام تك: 1شكل
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خطي ارائه داده و محل قرار گرفتن هر دو نيروگاه در  شماتيك كلي سيستم نمونه را بوسيله يك دياگرام تك 1شكل
در قسمت اضافه شده نيروگاه نوع هر دو دهد. سيستم و همچنين مدل شماتيك سيستم پس از قطع خط خطادار را نشان مي

روي يكي از  زمين به كوچك مقاومت يك بابراي ارزيابي پايداري سيستم يك خطاي سه فاز  اند.واقع شدهضعيف شبكه 
 شود.مشاهده مي 1شينپاسخ آن در و  گردد، مي سيكل قطع 3پس از  ده و خط خطا داراعمال ش 3و  2 هايشينخطوط بين 

 باشد: وز خطا به صورت زير ميامپدانس تونن قبل از بر

12Bottom_23Top_23Th_PreF Z)Z||Z(Z += )1             (  
 پس از اينكه خطا رفع گرديد امپدانس تونن برابر است با:

12Bottom_23Th_PostF ZZZ +=                 )2(  
زير  هاي ويژگيهاي ضعيف داراي  يستمسهاي ارائه شده با توجه به شكلشود.  تر ميبا قطع خط خطادار سيستم ضعيف

 باشند: مي

 .بود خواهد بزرگ تونن امپدانس سرتاسر ولتاژ افت •
 .]9يابد [مي كاهش انتقالي توان ظرفيت •

 شود:ظرفيت قابل انتقال از يك شين به شين ديگر بوسيله رابطه زير نوشته مي

δSin
X
VVP 21

12 





= )3                            (  

ترتيب راكتانس و زاويه بين اين دو شين به δو Xهاي فرستنده و گيرنده و ترتيب ولتاژ شينبه 2Vو  1Vدر اينجا
سيستم، توان هاي ابتدا و انتهاي كه ولتاژ بازيابي گرديد، بسبب كاهش ولتاژ در شيندرست پس از خطا، هنگامي باشند. مي

نمايد، پس توان قابل انتقال از شبكه  يابد. از آنجا كه بسبب تغيير ساختار شبكه، راكتانس سيستم تغيير ميانتقالي كاهش مي
) افزايش يافته و بنابراين توان انتقالي كاهش 3كند. پس از بوقوع پيوستن خطا زاويه انتقال در معادله ( نيز تغيير پيدا مي

                                       يابد: مي

Fault_ePrFault_Post δ>δ                      )4(  
درجه افزايش يافته، كه اين  90تا نزديكي زاويه  δباشد. پس از بروز خطا زاويه كوچك مي δدر حالت قبل از خطا زاويه

نمودار توان انتقالي سيستم قبل از بروز خطا و همچنين پس از  2ناپايداري قرار گيرد. شكلشود سيستم در معرض  باعث مي
 .دهد بروز خطا را نشان مي

 
 سازي استخراج نتايج حاصل از شبيه -3

منجر به  3و  2هاي  شين بينآيد كه يك خطا چنين برمي سازي از نتايج شبيه گردداضافه  يقبل از اينكه نيروگاه جديد
-گردد. همچنين بسبب از دست كه بارهاي بزرگي به آن وصل شده، مي 1هاي مختلف از جمله شينولتاژ شديدي در شينافت 

هاي اكتيو و راكتيو نيز در اين شين دچار افت توان 1گردند. با افت ولتاژ در شين دادن سنكرونيزم، بارها از شبكه قطع مي
گردد. بسبب رفع خطا، شبكه ضعيف شده قطع مي 3و  2هاي  ده بين شينشوند. براي رفع خطا يكي از خطوط عمشديدي مي

نيروگاه زير  4حالت متناسب با  4سازي سيستم، است. در اين مقاله فقط بروز اين اتفاق مورد بررسي قرار گرفته است. در شبيه
  DFIGنيروگاه بادي  -2نيروگاه متداول (گازي)  -1شود:  شبكه نمونه اضافه مي 1به شين

 . DDSGنيروگاه بادي  -SCIG 4نيروگاه بادي  -3
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 گيرد. نيروگاه بر پايداري ديناميكي شيكه ضعيف مورد بررسي قرار مي 4سپس نتايج حاصل از تأثير اضافه كردن اين 

 

 متداول (گازي)نيروگاه  -3-1
فاصله دارد اين وضعيت با اتصال  1شود. اين نيروگاه از شين يك نيروگاه گازي اضافه مي 1ابتدا به شبكه اصلي در شين

تغييرات زاويه رتور  دهنده نشانبترتيب  5تا  3هاي در نظر گرفته شده است. شكل 4و  1هاي خطوط انتقال و ترانس بين شين
 باشند. مي 1كردن نيروگاه گازي به شين سيستم پس از اضافه 1موتور، توان اكتيو و ولتاژ شين

 

  DFIGبادي نيروگاه  -3-2
 گيرد. اين بخش بجاي نيروگاه گازي از يك نيروگاه بادي استفاده شده و عملكرد ديناميكي آن مورد بررسي قرار ميدر 

 ولتاژ منبع مبدل يك بوسيله آن رتور هاي پيچ سيم كه است القايي ژنراتور يك DFIG متغير سرعت بادي نيروگاه
AC/DC/AC بدين اين. است كرده پيدا بيشتري عموميت متغير سرعت بادي هاي توربين بين در سيستم اين شوند. مي تغذيه 

 تلفات بنابراين. كند مي جابجا را) درصد 30 تا 20( توان كل از كسري (مبدل توان) فقط قدرت الكترونيك مبدل كه معناست
  .آيد مي تر پايين نيز آن قيمت و يافته كاهش مبدل در
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 انتقالي بين دو شين توان: 2شكل

 

 
 ) براي حالت نيروگاه گازي1: زاويه رتور موتور (شين3شكل
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 ) براي حالت نيروگاه گازي1: توان اكتيو (شين4شكل

 

 
 ) براي حالت نيروگاه گازي1: ولتاژ (شين5شكل

 
 DFIG) براي حالت نيروگاه بادي 1: زاويه رتور موتور (شين6شكل

 

 
 DFIG ) براي حالت نيروگاه بادي 1: توان اكتيو (شين7شكل
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 ) براي حالت نيروگاه1: ولتاژ (شين8شكل

 
 كنترل اكتيو توان از مستقل را راكتيو تواند بوسيله مبدل توان، توان مي DFIG -1 :عبارتنداز DFIG مشخصات از برخي

 .دارد وجود لغزش رتور سرعت و هوايي فاصله شار سرعت بين -3 .شود مي تحريك توان مبدل بوسيله رتور پيچ سيم -2 نمايد.
4- DFIG نمايد جدا گرديده تحميل بادي نيروگاه به شبكه طرف از كه الكتريكي نوسانات از را رتور مكانيكي نوسانات تواند مي. 
 .كند ميرا را مكانيكي نوسانات تواند مي توان مبدل -5

 نيروگاه اضافه از پس سيستم 1تغييرات زاويه رتور موتور، توان اكتيو و ولتاژ شين دهنده بترتيب نشان 8تا  6 هاي شكل
  باشد. مي m/s15 برابر و ثابت باد سرعت سازي شبيه عمليات طول در .باشد مي 1شين به DFIG بادي

 

 
 SCIG) براي حالت نيروگاه بادي 1: زاويه رتور موتور (شين9شكل

 

 
 SCIG) براي حالت نيروگاه بادي 1: توان اكتيو (شين10شكل
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 SCIG) براي حالت نيروگاه بادي 1: ولتاژ (شين11شكل

 
 SCIGبادي نيروگاه  -3-3

 اتصال با كه شودمي استفاده سنجابيقفس القايي ژنراتورهاي از اغلب ثابت سرعت بادي انرژي توليد هايدر سيستم
 روش از، باد ممكن هايسرعت حداكثر و حداقل در عملكرد منظور به حالت اين در. گردندمي وصل شبكه به مستقيم

 و ژنراتور سرعت بهينه مقدار زيرا است نياز گيربكس هانيروگاه نوع اين در. كنندمي استفاده ماشين هايقطب تعداد تغييردادن
  گردد.مي واقع مختلف هايرنج در رتور

 توان ژنراتور اين اينكه گرفتن نظر در با و ندارد وجود روش اين در ذاتي صورت به راكتيو توان كنترل روش كه آنجايي از
 گردد تأمين ضعيف شبكه به اتصال هنگام در الزم راكتيو توان تا استفاده شود خازني بانك از حتماً بايد، كندمي مصرف راكتيو

 دارند باال اطمينان قابليت و استحكام، سادگي قبيل از مزايايي هاتوربين نوع اين. يابد بهبود سيستم سرتاسر در قدرت ضريب و
 مصرفي راكتيو داراي معايبي از قبيل توان هاتوربين نوع است. اين شده انجام آنها روي بر بسياري فني و علمي كارهاي و

تغييرات  دهنده بترتيب نشان 11تا  9 هايشكل]. 10[باشند  توان مي كيفيت محدود كنترل و مكانيكي تنش، كنترلغيرقابل
 .باشدمي 1شين به SCIG بادي نيروگاه كردناضافه از پس سيستم 1زاويه رتور موتور، توان اكتيو و ولتاژ شين

 

 DDSG بادي نيروگاه -3-4
 با متناسب بايد مبدل نتيجه در. است شده متصل سري بصورت ژنراتور و شبكه بين پشت به پشت پل مبدل، مدل اين در

 اين در موجود محدوديت نتيجه در. دهد عبور خود از را استاتور توان تمام بتواند بايد زيرا، شود ساخته و طراحي ژنراتور قدرت
 اين مزاياي از يكي، شودمي استفاده سيستم اين براي قدرت الكترونيك مبدل از عموماً كه آنجا از. است مبدل هزينه، روش

 محدودكردن و باد قدرت از بهينه استفاده قابليت، روش اين باشد. از ديگر مزاياي برابر تغييرات ميدر  سرعت عمل آن، سيستم
 نامي مقدار به توجه با مبدل هزينه باالبودن آن معايب. است مقاوم و پيشرفته كنترل همچنين و خازني بانك از استفاده به نياز
 از پس سيستم 1تغييرات زاويه رتور موتور، توان اكتيو و ولتاژ شين دهنده نشانبترتيب  14 تا 12 هايشكل]. 11[باشد مي آن

 .باشدمي 1شين به DDSG بادي نيروگاه كردن اضافه

 تحليل نتايج -4

هاي  و گازي، كارايي بسيار خوب انواع نيروگاه )DFIG, SCIG, DDSGهاي مربوط به دو نيروگاه بادي (با مقايسه شكل
 رسد: ها دو اختالف بديهي بنظر ميشود. از مقايسه اين شكل نيروگاه گازي بطور چشمگيري ديده ميبادي نسبت به 

بادي بهتر است. رفتار  هاي دامنه نوسانات. در هر دو حالت پاسخ ديناميكي بارها به اغتشاشات در نيروگاه -2زمان نشست  -1
كند و بايد پذيرفت كه زمان نشست توربين  گاه بادي پيروي ميگذراي توان ورودي بارها بطور چشمگيري از توان خروجي نيرو

هاي توربين كرده تا سرعت رتور را در ها شروع به چرخاندن تيغه كننده بادي بسيار كمتر است. با تغيير سرعت باد، كنترل
 ].12يده و بلعكس [ها باعث كاهش توان ايروديناميكي توربين گردسرعت نامي حفظ نمايند. بنابراين افزايش پيچش تيغه
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 DDSG) براي حالت نيروگاه بادي 1(شين: زاويه رتور موتور 12شكل

 

 
 DDSG) براي حالت نيروگاه بادي 1: توان اكتيو (شين13شكل

 

 
 ) براي حالت نيروگاه بادي1: ولتاژ (شين14شكل

 
  1تحليل نتايج مربوط به زاويه رتور مربوط به موتور بار شين -4-1

، DFIGرسيم كه پس از وقوع خطا در سيستم، با نصب سه نيروگاه بادي سازي به اين نتيجه مينتايج شبيهبا بررسي 
SCIG  وDDSG نسبت به نيروگاه گازي بطور چشمگيري كمتر بوده و مقادير زاويه زودتر  1نوسانات زاويه رتور موتور در شين

س از رفع خطا و قطع خط خطادار كمتر از مقدار اوليه خود قبل از به مقدار ماندگار قبل از خطا رسيده و مقدار نهايي آن پ
نسبت به  1بهترين عملكرد را در رابطه با كاهش نوسانات زاويه موتور بار شين DFIGگردد. در اينجا نيز نيروگاه  وقوع خطا مي

سه نيروگاه بادي ديگر بيشتر بوده و با نصب نيروگاه گازي نسبت به  1سه نيروگاه ديگر دارد. نوسانات زاويه روتور موتور شين
، اين ژنراتور داراي نوسانات SCIGگردد كه اين بسبب لختي بيشتر نيروگاه گازي است. در مورد نيروگاه بادي ديرتر ميرا مي

ديگر  دهنده ضعف اين نيروگاه نسبت به دو نيروگاه باديابتدايي بيشتري نسبت به دو نيروگاه بادي ديگر بوده و اين خود نشان
 است.
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 1تحليل نتايج مربوط به توان اكتيو شين -4-2
ها نوسانات توان اكتيو پس از بروز خطا، با وجود نيروگاه بادي بسيار كمتر شده است. در اينجا هم در با توجه به شكل

هاي باال با رفع به شكلمواجه گرديده و بايد خطا با قطع خط خطادار رفع گردد. با توجه  1حين خطا با افت توان اكتيو در شين
ثانيه و با اضافه كردن نيروگاه گازي  3خطا نوسانات حاكم بر مقدار كميت توان اكتيو، با اضافه كردن نيروگاه بادي در حدود 

هاي بادي سرعت متغير نسبت  يابند. دليل بهتر بودن كيفيت توان در نيروگاه ثانيه تقريباً به صفر تقليل مي 20پس از حدود 
هاي باد وجود دارد و هاي بادي سرعت ثابت اين است كه پوشش كاملي از سوي توربين سرعت متغير در تمام سرعت نيروگاه

ها كمتر از  گردد و نوسانات توان توليدي در اين توربين هاي باد مياين باعث استفاده بهينه از انرژي باد در تمام سرعت
هاي ممكن باد، از  هاي سرعت ثابت به منظور عملكرد بهينه در تمام سرعت وربينباشد ولي در تهاي سرعت ثابت مي توربين

كنند، كه اين باعث كندي در پاسخ اين ژنراتورها پس از تغيير سرعت باد و هاي ماشين استفاده مي روش تغييردادن تعداد قطب
گردد هاي سرعت ثابت ميكتيو خروجي توربينهمچنين وقوع اغتشاش گرديده و در پي آن باعث ايجاد نوسان در ولتاژ و توان ا

]14-13.[ 

 

 1تحليل نتايج مربوط به ولتاژ شين -4-3
رسيم كه پس از وقوع خطا در سيستم، با نصب به اين نتيجه مي 1هاي مربوط به تغييرات ولتاژ شين با مشاهده شكل

ثانيه  3گرفته است بسيار كم بوده و در مدت زمان كه دو بار بزرگ روي آن قرار  1نوسانات ولتاژ شين DFIGنيروگاه بادي 
نوسانات ابتدايي ولتاژ  DDSGرسد. با نصب نيروگاه بادي  نوسانات به صفر ميل كرده و ولتاژ به مقدار ماندگار قبل از خطا مي

معناست كه اين  رسد و اين بدين كم بوده ولي شكل موج كلي ولتاژ داراي مقداري نوسان بوده و ديرتر به حالت ماندگار مي
، نوسانات يك ثانيه SCIGباشد. پس از نصب نيروگاه بادي مي DFIGژنراتور داراي كيفيت كمتري نسبت به ژنراتور بادي 

ابتدايي ولتاژ نسبت به دو نيروگاه قبلي بسيار بيشتر بوده و همچنين اغتشاش موجود در شكل موج باال بوده و نوسانات پس از 
رسد. پس از نصب نيروگاه گازي نوسانات ولتاژ نسبت به سه رده و شكل موج تقريباً به حالت ماندگار ميثانيه به صفر ميل ك 8

دهد كه عملكرد اين نيروگاه براي كاهش رسند. اين نشان ميثانيه به حداقل مي 20نيروگاه بادي باالتر بوده و پس از نزديك به 
بهترين عملكرد  DFIGباشد. در مورد كاهش نوسانات ولتاژ، ژنراتور بادي  مي ترنوسانات ولتاژ نسبت به سه نيروگاه بادي ضعيف

با توجه به مطالب بيان شده باال در شبكه ضعيف  SCIGبادي سرعت ثابت  در كل بايد گفت از نيروگاه ].15-16باشد[ را دارا مي
شود ]. پس در حالت كلي از نتايج دريافت مي17-19گيرد [ قوي مورد استفاده قرارميهاي  شود و معموأل در شبكه استفاده نمي

هاي بادي مورد مطالعه در اين مقاله در برابر وقوع اغتشاش در يك شبكه ضعيف بهتر از نيروگاه  كه عملكرد نسبي كليه نيروگاه
 .گازي است

 

 گيري نتيجه -5

مورد مقايسه قرار  DDSGو  DFIG ،SCIG، نيروگاه گازي و سه نيروگاه بادي IEEEشينه در اين مقاله در سيستم نه
بهترين عملكرد را در مورد پايداري گذراي يك شبكه  DFIGگرفت و نشان داده شد كه در بين اين چهار نيروگاه، نيروگاه بادي 

ن باشد. در مجموع، سه نيروگاه بادي مورد مطالعه در اين مقاله عملكرد بهتري در رابطه با ميراسازي نوسانات حي ضعيف دارا مي
هاي بادي سرعت ثابت  بادي سرعت متغير نيز بهتر از توربين هاي و پس از خطا نسبت به نيروگاه گازي دارند و عملكرد توربين

 بادي پيشرفته مجهز به ادوات الكترونيك قدرت  هايدهد كه نيروگاه ها نشان ميسازي شبيه است.
 نامطلوبي بر پايداري سيستم برجاي گذارند.توانند به شبكه قدرت متصل شوند بدون آنكه تأثير مي
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ت عالئم و متغيرهافهرس  
DFIG دو تحريكه القايي ژنراتور با متغير سرعت بادي توربين  
SCIG ين بادي سرعت ثابت با ژنراتور القايي قفس سنجابيتورب  
DDSG سنكرون ژنراتور با متغير سرعت بادي توربين  
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