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لذا حل مسئله . بینی باد استپیش نامعین و غیرقابل ماهیتهاي بادي، ترین مسئله در ارتباط با توربیناصلی .است

دلیل هاي جدید به کنترل متمرکز در سیستم .کندضرورت پیدا می ترکیبیسیستم هاي در  کنترل ولتاژ و توان راکتیو

اد شده است. پیشنهکننده غیر متمرکز به همین دلیل کنترل نوسانات ناشی از منابع تجدیدپذیر عملکرد مطلوبی ندارد

کز راهکاري هاي غیرمتمر. در واقع سیستمتوانند یک نیروگاه را در حالت کلی پایدار کنندهاي غیرمتمرکز میکنندهکنترل

یزلی د –هاي چند واحدي بادي همچنین استفاده از سیستم شوند.حسوب میهاي متمرکز مبراي رفع ایرادات سیستم

در این پژوهش سعی شده است تا با  واحدي داراي مزیت است.هاي تکلحاظ فنی و عملیاتی نسبت به سیستم از

 احی شود.طردیزلی چند واحدي  –اي مقاوم براي سیستم بادي کنندهاستفاده از تئوري خاریتانف و ابزارهاي آن کنترل

براي جبران سازي توان راکتیو  STATCOMو مصرفی از  امورد تقاضحفظ تعادل میان توان راکتیو  به منظورهمچنین 

به عنوان ژنراتورهاي القایی بخش بادي انجام شده  IG و PMIGاست. در گام نخست مقایسه اي میان  استفاده شده

ژنراتور القایی مناسب انتخاب و ادامه شبیه سازي به کمک ژنراتور انتخاب با مقایسه عملکرد این دو در سیستم  است و

از تئوري خاریتانف با نتایج حاصل از روش فازي و الگوریتم  ست آمدهبدنتایج در گام بعدي  شده صورت گرفته است.

GWO اقع شده استمقایسه شده و مقاوم بودن روش پیشنهادي طی انواع اختالالت وارد بر سیستم مورد تائید و.  

    STATCOM،PMIG/IG کنترل توان راکتیو و ولتاژ، دیزلی، –سیستم ترکیبی بادي  : تئوري خاریتانف،هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

وزافزون مصرف ر .تبدیل شده است نیازهاي بشرترین اصلییکی از به  انرژي الکتریکیهاي اخیر در سال

ده تاثیرات زیست محیطی ناشی از انتشار کربن دي اکسید شاتمام منابع فسیلی و  انرژي الکتریکی سبب

وج از راه حل خر باشند.می انرژيبراي تامین منابع جایگزین به دنبال ها دولت به همین منظور اکثر است.

 باشد.دیزلی می–باشد که یکی از آن ها سیستم ترکیبی بادي می ترکیبی  هاياستفاده از سیستمبحران انرژي، 

هاي بادي با توان سوم سرعت باد متناسب است. بنابراین این توان تولیدي نسبت به انرژي تولیدي توربین

اضافه کردن منبعی مانند دیزل ژنراتور که قابلیت تغییر توان  دارد. تغییرات سرعت باد حساسیت باالیی

 دیزل ژنراتور به عنوان پشتیبان در کنار توربین نکند. بنابرایتولیدي را دارد این حساسیت را جبران می

 یرخطیاستفاده از ادوات غ از سویی دیگر. شودبادي به منظور تامین توان مناطق دوردست به کار گرفته می

 .شوندمیهاي نامتعادل در کیفیت توان سیستم قدرت هارمونیک و جریان سبب بروز و بارهاي نامتعادل 

اي که نهشود به گومدیریت توان راکتیو امري ضروري در سیستم هاي ترکیبی محسوب میبه همین دلیل 

عدم تعادل میان  سازد.ه میتوان راکتیو سیستم را با گستره وسیعی از تغییرات ولتاژ و نوسانات مواج کمبود

  توان راکتیو تولیدي و تقاضا شده سبب مشکالت شدید ناشی از نوسانات بزرگ ولتاژ در پایانه بار 

  ( Kaldellis, 1999).شودمی

  دیزلی -هاي قدرت بادي هاي موجود در سیستمچالش -1-2 

رود. به شمار می دیزلی-بادي  هاي قدرتبرداري سیستمهاي مهم در بهرهپایداري دینامیکی یکی از جنبه 

توانایی سیستم در حفظ شرایط جدید پس از نوسانات ایجاد شده توسط یک  منظور از این نوع پایداري

. اگر به یک سیستم قدرت اغتشاشی وارد شود فرکانس، زاویه بار و ولتاژ تمام باشدمیاغتشاش با دامنه کم 

روند و سیستم درشرایط جدید آرام شود که معموالً در طول چند ثانیه از بین میواحدها دچار نوساناتی می

 خطییرغتوان سیستم را به کمک معادالت دیفرانسیل گیرد. به علت کوچک بودن این اغتشاشات میمی
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   داد. مورد مطالعه قرار حاکم بر سیستم حول نقطه کار خطی نمود و بلوك دیاگرام خطی شده سیستم را

د در صورت نبود کنترل ولتاژ مناسب می توانن هک دهدنوسانات ولتاژ کیفیت توان را تحت تاثیر قرار می

د توان نوانهاي القایی می ترسیستم هاي متصل به شبکه ژنراتو رسازد. دپایداري سیستم را با مشکل مواجه 

اي هسیستمدر حالی که در  راکتیو مورد نیاز خود را از طریق شبکه یا بانک هاي خازنی تامین کنند.

 هاي خازنی،) مانند بانکوهر دیا  استاتیکی یا دینامیکی (و سازهايجبراناي این نیاز از طریق هرجزی

  .)Ackermann, 2005(گردد تامین می 1SFACTژنراتور سنکرون و ادوات 

 سازيجبران هاي کیفیت توان نظیر ناپایداري ولتاژ ومی توان با چالش FACTSبا استفاده از ادوات    

 توان از خازن ثابتاز آنجایی که توان راکتیو ژنراتورهاي القایی متغیر است، نمی .توان راکتیو مقابله نمود

رد. ادوات بادي متغیر دارند استفاده ک هاي ترکیبی که شرایط بار و انرژي براي تأمین توان راکتیو سیستم

SFACT 2 هاي تغییر وضعیت دهنده،توانایی تأمین سریع و مداوم توان راکتیو را دارند. خازنSVC  و

STATCOM   ادواتی هستند که توانایی تأمین توان راکتیو را دارند و به طور وسیع براي پایداري ولتاژ و

   .) (Hingorani & Gyugyi, 2000گیرندزاویه در سیستم قدرت نیز مورد استفاده قرار می

ــوان دیــزل  مشخصــه بــه دلیــل عملکــرد بهتــر و ــاهموار معمــوال ژنراتورهــاي ســنکرون بــه عن هــاي ن

ــور و  ــوان  ٣SCIG/DFIG/PMIGژنراتـ ــه عنـ ــايبـ ــی  ژنراتورهـ ــرجیح داده مـ ــادي تـ ــوربین بـ -تـ

ــوند ــاي    .(Murthy,Malik,Tandon, 1982)ش ــتفاده از ژنراتوره ــاد اس ــرعت ب ــرات س ــت تغیی ــه عل ب

القایی داراي مزیت است. امـا از طرفـی ایـن نـوع از ژنراتورهـا عملکـرد ضـعیف در ارتبـاط بـا تنظـیم           

. همچنــین بــراي تحریــک و افــزایش ضــریب تــوان و (Tandon,Murthy&Berg, 1984)ولتــاژ دارنــد

                                                
SystemFlexible Alternating Current Transmission ١ 

 
Static VAR Compensator٢  

٣Squirrel Cage Induction Generator / Doubly-Fed Induction Generator / Permanent-Magnet Synchronous       
Generator 
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  ژنراتورهـاي  بازده خود نیاز به کشش جریـان از منبـع دارنـد کـه البتـه ایـن ایـراد از طریـق اسـتفاده از         

PMIG  4وPMSG 2004 ,(قابل رفع استet al (Fukami. 

یرمتمرکز غ در سیستم قدرت سه نوع کنترل متمرکز، مسئله بعدي در ارتباط با کنترل این سیستم هاست.    

غیرمتمرکز به کار  PIهاي کنندهبراي کاهش اثر اغتشاشات، اغلب کنترل و توزیع شده استفاده می شود.

طرفی ز ا توانند یک نیروگاه را در حالت کلی پایدار کنند.هاي غیرمتمرکز میکنندهکنترل شوند.برده می

ی از این کنند، به دلیل نوسانات ناشهاي جدید که از منابع تجدیدپذیر استفاده میکنترل متمرکز در سیستم

سازي یک سیستم، بحث پایداري مقاوم شرایط نامعین در مدلمنابع عملکرد مطلوبی ندارد. به دلیل وجود 

  .(Ali et al, 2014)رودبراي طراحان هدف مهمی به شمار می

  ضرورت انجام پژوهش -1-3

هاي مرغم تمام مزایاي موجود، قابلیت اطمینان سیستبینی باد علیبه دلیل ماهیت متغیر و غیر قابل پیش      

ی، منابع انرژي هاي محلباشد. بنابراین به منظور افزایش پایایی و قابلیت تأمین توان شبکهبادي پایین می

ع شوند که به این ترکیب منابع انرژي مرسوم با منابهاي دیزلی ترکیب میمرسوم نظیر باد با سیستمغیر 

در  ( Chakir, Ouadi & Giri, 2015).شودهاي انرژي الکتریکی ترکیبی مجزا گفته میتجدید پذیر سیستم

در مورد کاهش منابع فسیلی افزایش یافته است. عالوه بر این به دلیل تأثیرات ها هاي اخیر نگرانیسال

الخصوص در رابطه با انتشار کربن، نیاز به منابع انرژي پاك بیشتر هاي فسیلی، علیمحیطی سوختزیست 

باد، دریا، خورشید، بیوماس و انرژي زمین گرمایی منابع مناسبی  (Das, Roy & Sinha, 2012).شده است

 ( Njiri, Liu & Söffker, 2015).اي برخوردار استهستند که در این  میان انرژي باد از اهمیت ویژه

هاي فسیلی براي نقاط دوردست هزینه باالیی را در بر دارد. استفاده همچنین تأمین انرژي از طریق سوخت

  .(Islam,Iqbal & Quaicoe, 2008)دهدهاي عملیاتی کلی را کاهش میاز انرژي باد هزینه

                                                
١Permanent Magnet Synchronous Generator 
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ضعیف   acهايهاي بزرگ و شبکههاي بادي به صورت موفق به شبکهتوربینگذشته  در چند سال      

دلیل آن باما هاي فسیلی و تأمین کیفیت توان است. ها هدف، حفظ سوختدراین سیستم اند.متصل شده

براي ، اد استبینی بشهاي بادي، وضعیت نامعین و غیرقابل پیترین مسئله در ارتباط با توربیناصلی که

شود اده میساز استفهاي ذخیرههاي بادي از منابع انرژي پشتیبان و سیستمرفع این مسئله درکنار توربین

(Olatomiwa et al, 2016).  

کن کننده متمرکز ممدیزلی استفاده از کنترل –که به دلیل نوسانات موجود در سیستم بادي از آنجایی

 کننده با تنظیماین کنترل با وجود شود کهاستفاده می 5دراین پژوهش از روش کنترل غیرمتمرکز باشد،نمی

رایب نمودار ض .آیندمیهاي مطلوب در حوزه زمان به دست هاي تابع انتقال حلقه بسته، پاسخمناسب قطب

 سازد.مشخصات مقاوم سیستم را آشکار می ،اطالعات مربوط به پایداري و پاسخ زمانی

  هااهداف و نوآوري -1-4

دیزلی، ماهیت نامعین باد است که سبب نوسانات در  –هاي بادي یکی از مشکالت موجود در سیستم     

هاي بزرگ تأثیر اندکی در کیفیت توان توزیع شبکهشود این نوسانات در هاي بادي میخروجی توربین

هاي توجهی دارند. بنابراین کنترل ولتاژ و فرکانس شبکههاي کوچک تأثیرات قابلشده دارند اما در شبکه

  هاي بزرگ از اهمیت بیشتري برخوردار است.بادي دیزلی کوچک نسبت به شبکه

ود تا از دیزلی طراحی ش –اسبی براي سیستم بادي کننده مندر این پژوهش سعی بر این است که کنترل 

به دلیل نوسانات ناشی از منابع نوسانات موجود در سیستم در شرایط نامعین و تغییرات بار بکاهد. 

ننده کبه همین دلیل کنترل هاي جدید عملکرد مطلوبی ندارد؛تجدیدپذیر، کنترل متمرکز در سیستم

ار توانند یک نیروگاه را در حالت کلی پایدهاي غیرمتمرکز میکنندهپیشنهاد شده است. کنترلغیرمتمرکز 

 شوند.هاي متمرکز محسوب میهاي غیرمتمرکز راهکاري براي رفع ایرادات سیستم. در واقع سیستمکنند

                                                
١  Decentralized Control 
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همچنین براي رفع اختالف توان راکتیو تولیدي و تقاضا شده که ناشی از تغییر توان راکتیو بار و نیاز ژنراتور 

  شود.ساز توان راکتیو استفاده میباشد، از جبرانالقایی به توان راکتیو می

هاي قدرت صورت گرفته است، به سازي سیستمهاي زیادي که تا کنون براي مدلرغم تالشعلی     

هاي پیچیده در محاسبات و همچنین تغییر مداوم دالیل مختلف از جمله عدم امکان استفاده از مدل

 هاي اصلی منطبقهرگز به صورت دقیق بر سیستم  پارامترها، مدلهاي خطی انتخاب شدهمشخصات و 

توانند ابزارهاي تحلیل و طراحی که ب باشند.نیستند و تنها در نطقه کار نامی و همسایگی نزدیک آن معتبر می

هاي موجود توجه نمایند، در دنیاي واقعی کاربرد ها و تغییرات احتمالی در مدلبه اغتشاشات، نامعینی

اهداف وان تمی تواند این پیشامدها را لحاظ کنداي که بکننده طراحی کنترل با لذابیشتري خواهند داشت. 

نامه از روش کنترلی مقاوم خاریتانف استفاده به همین منظور در پایان  .ساختبه خوبی برآورده را کنترلی 

  شده است.

  .هاي توزیع به سرعت در حال رشد استها در سیستمصد مشارکت منابع تولید پراکنده و ریز شبکهدر     

ترین هاي قدرت مرسوم وجود دارد که شاید مهمها در سیستم6DGدالیل زیادي در افزایش تمایل به حضور 

کنترل مقاوم براي حفظ پایداري درحضور این منابع، روش مناسبی خواهد  هاست.دلیل، مزایاي اقتصادي آن

  .(Bevrani et al, 2010)بود

  نامهمرور اجمالی بر ساختار پایان -1-5

اطالعاتی در زمینه ضرورت کنترل توان راکتیو و همچنین انواع ناپایداري در سیستم قدرت در فصل دو 

احدهاي و  دیزلی براساس میزان مشارکت –هاي بادي اطالعاتی در زمینه انواع سیستمشود. در ادامه ارائه می

-يالقایی مورد استفاده در واحدهاي باددر ارتباط با کلیات ژنراتورهاي  همچنین مباحثی شود.بادي بیان می

  دیزلی  بیان خواهد شد.

                                                
 ١Distributed Generation 
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 تولیدي و تقاضا شده که ناشی از تغییر توان راکتیو بار و نیازکه براي رفع اختالف توان راکتیو ییاز آنجا

ر فصل سوم لزوم دشود بنابراین ساز توان راکتیو استفاده میباشد، از جبرانژنراتور القایی به توان راکتیو می

  مورد مطالعه قرار  FACTSهمچنین انواع ادوات هاي قدرت و در سیستمFACTS استفاده از اداوات 

انتخابی  زساجبرانبه عنوان  STATCOMهمچنین به طور اختصاصی توضیحاتی در ارتباط با  د.گیرمی

ادي کننده مناسبی براي سیستم بکه کنترل شودتالش میدر این پژوهش طرفی  زشد. انامه ارائه خواهد پایان

نترل کشرایط نامعین و تغییرات بار بکاهد.  ناشی از دیزلی طراحی شود تا از نوسانات موجود در سیستم –

ه همین ب هاي جدید به دلیل نوسانات ناشی از منابع تجدیدپذیر عملکرد مطلوبی نداردمتمرکز در سیستم

روگاه را در توانند یک نیهاي غیرمتمرکز میکنندهپیشنهاد شده است. کنترلکننده غیر متمرکز دلیل کنترل

مرکز هاي متهاي غیرمتمرکز راهکاري براي رفع ایرادات سیستمواقع سیستم . درحالت کلی پایدار کنند

هاي توانمند کنترل خطی یعنی به کمک یکی از تئوريدر نتیجه در این پایان نامه  شوند.محسوب می

رکیبی تبراي کنترل یک سیستم قدرت  مقاوم کنندهکنترلیک و نتایج حاصل از آن،  "تئوري خاریتانف "

هاي پارامتري و اغتشاشات ، گردد که در عین سادگی ساختار، در حضور نامعینیارائه میدیزلی -بادي

کننده مقاوم طراحی شده و سپس مقاوم بودن نماید. بدین منظور طی مراحلی، نخست کنترلمقاوم عمل می

ابزار ندین چول صفر و به کمک هاي مورد نظر توسط شرط عدم شمسیستم با وجود تغییر پارامترها در بازه

  گیرد. مورد تحلیل و بررسی قرار میو محاسباتی گرافیکی 

رون و دیزلی و ژنراتور سنک –پس از مطالعه و کسب اطالعات در زمینه جزئیات سیستم ترکیبی بادي     

ن چنیالقایی مورد استفاده در واحدهاي دیزلی و بادي وکسب اطالعات روش کنترلی غیرمتمرکز و هم 

در   دیزلی-قابل استفاده در سیستم مورد بررسی،  مدل خطی سیستم  بادي FACTSمطالعه انواع ادوات 

شبیه سازي خواهد شد و تاثیر   Matlabدر نرم افزار سیستم مورد مطالعه  گردد وفصل چهارم  بررسی می

اختالالت  ت سیستم طی نواعساز توان راکتیو بر پایداري و سایر مشخصاکنترل کننده پیشنهادي و جبران
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 7همچنین نتایج حاصل از روش پیشنهادي با نتایج بدست آمده از روش فازي گیرد.مورد ارزیابی قرار می

بنابراین توضیحات اجمالی در ارتباط با این دو روش نیز در این  .مقایسه خواهد شد 8WOGو الگوریتم 

ندي بها در فصل پنجم  جمعو در نهایت نتایج مربوط به روش پیشنهادي و سایر روش شودفصل ارائه می

  گردد.شوند و پیشنهادهایی براي مطالعات آتی بیان میمی

  

  

                                                
Fuzzy٧ 
Grey Wolf Optimizer٨  

 



 

  

 

  

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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 مقدمه -2-1

هاي استفاده از منابع انرژي تولید پراکنده به خصوص انرژيهاي انرژي در سطح جهان، با توجه به بحران

هاي بادي عموماً سبب تحمیل عدم تولیدات پراکنده همانند توربین .نو، روز به روز در حال افزایش است

 جدید در سیستم هاي لذا حل مسئله کنترل ولتاژ و توان راکتیو .شوندقطعیت به پارامترهاي شبکه می

  .دکنضرورت پیدا می

  لزوم کنترل توان راکتیو -2-2

 از پس و عملکرد عادي شرایط در ولتاژ حفظ براي قدرت سیستم توانایی از است عبارت ولتاژ پایداري

 در تغییر یا بار تقاضاي افزایش اغتشاش، حضور که . در مواقعیگرفت قرار اغتشاش یک تحت اینکه

 ولتاژ ناپایداري حالت سیستم وارد، گردد ولتاژ در کنترل قابل غیر و فزاینده افت باعث سیستم وضعیت

   .ستا تقاضا مورد راکتیو توان تأمین در قدرت سیستم توانایی عدم ناپایداري، اصلی دلیل .شودمی

مبود ک گیرد.ي قدرت مورد بررسی قرار میهاکنترل توان راکتیو یکی از مسائل مهمی است که در شبکه

ات و اضافه سبب افزایش تلفشود و زیاد بودن آن توان راکتیو در شبکه باعث فرو پاشی ولتاژ در شبکه می

 .یابدبهبود می سطح ولتاژ شبکه نیز ،کنترل توان راکتیو ضمن کاهش تلفات شبکهدر نتیجه با شود. میولتاژ 

با اینکه هزینه  ینهمچنکند. حویلی را تضمین میکنترل بهینه ولتاژ و توان راکتیو، پایداري و کیفیت انرژي ت

کنترل توان راکتیو  ،هاي قدرت به طور مستقیم به کنترل توان اکتیو تولیدي بستگی داردبرداري سیستمبهره

   .گیردبرداري از شبکه هاي قدرت باید مدنظر قرارنحوه بهره شبکه نیز به علت تاثیر غیرمستقیم روي هزینه و
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  هاي قدرتانواع پایداري ولتاژ در سیستم -2-2-1

 :نمود تقسیم ذیل طبقۀ دو به توانمی را ولتاژ پایداري

  : ولتاژ بزرگ اغتشاش پایداري -2-2-1-1

 از سیستم، خطاهاي جمله از هاي بزرگاغتشاش وقوع دنبال به ولتاژ کنترل در سیستم توانایی به مربوط 

 عملکرد که است آن مستلزم بزرگ، پایداري اغتشاش تعیین .است خطوط پیشامدهاي یا تولید دادن دست

 تا ثانیه چند از است ممکن مطالعه زمان .گردد تعیین کافی زمانی محدودة در سیستم دینامیکی خطی غیر

 معیار.است ضروري مسأله، بررسی براي مدت بلند دینامیکی سازيروشبیه این از .بکشد طول دقیقه چندین

 سیستم، هاي کننده کنترل عمل از بعد و اغتشاش بروز دنبال به که است آن بزرگ ولتاژ اغتشاش پایداري

 .برسد قبول قابل سطح ماندگار به ولتاژ

  : ولتاژ کوچک اغتشاش پایداري-2-2-1-2

 در کوچک تغییرات مثال کوچک، هاياغتشاش وقوع دنبال به ولتاژ کنترل در سیستم توانایی به مربوط 

 هايکننده کنترل و پیوسته هايکنترل کننده بار، هايمشخصه کمک به پایداري نوع این .است بارسیستم

 سیستم زمان هر در که کندمی مشخص مفهوم، این .گرددمی تعیین مشخص، زمانی لحظۀ یک در گسسته

 اغتشاش پایداري به که اصلی هايفرایند. دهدمی نشان العملعکس کوچک هاي اغتشاش مقابل در چگونه

  هستند. ماندگار حالت طبیعت داراي اساسا کندمی کمک ولتاژ کوچک

  دیزلی –سیستم ترکیبی بادي  -2-3

فراهم کردن  ،ژنراتور هستند لو دیزشامل توربین بادي دیزلی که  –هاي ترکیبی بادي هدف از سیستم

انرژي بادي از  داست. هرچنباالترین کیفیت توان الکتریکی با بیشترین میزان مشارکت منابع متناوب باد 

سیستم  رفع این مشکل دارد. برايمنظر اقتصادي جالب توجه است اما ماهیت متغیر و غیر قابل پیش بینی 

 پیشنهاد شد.( Nacfaire, 1989 ) و ( Hunter & Elliot, 1994)دیزلی توسط –ترکیبی بادي 
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  نمایش داده شده است. 2-1دیزلی در شکل –شماتیک سیستم بادي 

  

  )Chaiyatham et al, 2009(دیزلی و بادي توربین هاي شامل شماتیک کلی ریزشبکه: 2-1شکل

  دیزلی  -هاي باديبندي سیستمدسته -2-3-1

از  ،دیزلی از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار است زیرا سیستم دیزلی به عنوان پشتیبان –سیستم بادي 

ها از سیستم نکند. ایهمیشه متوسط توانی برابر نقطه کار را تولید می وکند تغییرات سرعت باد مراقبت می

ه بندي ، با ضریب نفوذ متوسط و با ضریب نفوذ باال دستنظر میزان نفوذ به سه دسته با ضریب نفوذ پایین

  شوند. می

  )kw(/ توان خروجی باد )kw(ضریب نفوذ لحظه اي = بار الکتریکی اولیه 

  )kwh(بادي تولید شده  انرژي /)kwh(ضریب نفوذ متوسط =انرژي اولیه مورد تقاضا 

  هاي با ضریب نفوذ پایینسیستم -2-3-1-1

کند، دیزل باد به مانند بار منفی عمل مینشان داده شده است  2-2که در شکل ها در این نوع سیستم 

  و کنترل کمتري نیاز دارند. یکپارچگیهاي بادي به ژنراتورها همواره در حال کارند و توربین
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  )هاي بادي در ایرانمرجع نیروگاهوبسایت  (پاییندیزلی با ضریب نفوذ -سیستم ترکیبی بادي: 2-2شکل

  هاي با نفوذ متوسط  سیستم -2-3-1-2

ژنراتورها به صورت مداوم  لشود. دیزسیستم قدرت محسوب می ها باد بخش عمده اي دردر این سیستم

هاي اضافی و کنترل نظارتی محدود شده، براي حفظ کیفیت توان به دیزل ژنراتورها مؤلفهکنند و کار می

  نشان داده شده است. 3-2نوع سیستم در شکل  نای کند.کمک می 

  

  )هاي بادي در ایرانمرجع نیروگاهوبسایت  (دیزلی با ضریب نفوذ متوسط-سیستم ترکیبی بادي: 3-2شکل
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  نفوذ باالهاي با ضریب سیستم -2-3-1-3

د تواننها در مواقعی که نیاز نیست میژنراتور لدیز است.نشان داده شده  4-2که در شکل ها در این سیستم

و کنترل عملیاتی کمتري توسط کارکنان  خاموش شوند. سیستم توان کامال داراي کنترل پیشرفته است

  شود.سیستم انجام می

  

  

  )هاي بادي در ایرانمرجع نیروگاهوبسایت  (ضریب نفوذ باالدیزلی با -سیستم ترکیبی بادي: 4-2شکل

هاي مختلف کار کند و هزینه تعمیر ونگهداري پایینی دارد که ژنراتور القایی می تواند در سرعتییاز آنجا

قایی از ژنراتورهاي الراین به منظور تبدیل انرژي بادي بناب و همچنین از استحکام خوبی برخوردار است،

ه از طرفی این ژنراتورها توانایی عملکرد ب دیزلی استفاده می شود. –هاي بادي سترده در سیستمبه طور گ

کالتی البته این امر با مش صورت خود تحریک را دارند بنابراین براي نقاط دوردست بسیار مناسب هستند.

راتورهاي زمان استفاده از ژنبنابراین در  .روبرو است زیرا این ژنراتورها قابلیت تنظیم ولتاژ ضعیفی دارند

از همچنین ژنراتور القایی براي انجام تحریک خودي نی القایی نیاز به کنترل لحظه اي توان راکتیو می باشد.

و به عبارتی خود مصرف کننده توان راکتیو در سیستم است. در کنار هم قرار گرفتن  داردبه توان راکتیو 

می تواند راه حلی براي مشکالت   FACTSمندي از انواع ادواتههمچنین بهر هاي بادي و دیزلی وسیستم

  موجود باشد.



١۵ 
 

  پیشینه پژوهش -2-4

ده است که جام شدیزلی ان –سازي سیستم ترکیبی بادي تحقیقات بسیاري در زمینه کنترل و جبران    

کار ه سازهاي توان راکتیو گوناگونی را بچنین جبرانممختلف و ه هاي کنترلیروشهریک 

مدل  9FLPIپارامترهاي کنترلی  سازيبراي بهینه نویسندگان )2009et al Chaiyatham ,(.دراندگرفته

 Sivakumar et(. اندرا به کار بردهالگوریتم کلونی زنبور عسل دیزلی  –غیرخطی توربین در سیستم بادي 

, 2012al( 10 از براي جبران توان راکتیو سیستم بادي دیزلیAVR  متصل به بار  بهبود یافتهRLC  سه فاز

ند. باش، ولتاژ پایانه بار و توان راکتیو موردنیاز ژنراتور القایی میAVRهاي که ورودياند کردهاستفاده 

 ) Bansal, 2008( در مقاله ساز استفاده شده است.همچنین در برخی مطالعات از باتري به عنوان ذخیره

و  دهش ل توان راکتیو تولیدي و تقاضا شده در نظر گرفتهبارهاي میراکننده به منظور حفظ تعادنویسندگان 

ته بکار گرف شبکه عصبی مصنوعی تحت شرایط مختلف بار SVCسازي پارامترهاي کنترلی به منظور بهینه

ا ساز بهدیزلی بدون ذخیر-سازي مکانیکی سیستم باديمدل ) Ibrahim et al, 2011( در مقاله شده است.

در یک سیستم ترکیبی براي کنترل  STATCOMعملکرد  شده وبررسیهاي پخش بار استفاده از روش

مورد ا راي در باد و توان راکتیو درخواستی هاي مختلف تحت تغییرات پلهتوان راکتیو/ ولتاژ با الگوریتم

سعی در حفظ عملکرد بهینه سیستم تحت اختالل  11ISEکه با استفاده از معیار خطاي  نداداده بررسی قرار

 12UPFCنظیر SFACTسایر ادوات  STATCOMو  SVCدارد. در برخی از مطالعات بجاي استفاده از 

گیري مدي با بهرهجزر و-دیزلی-مدل سیگنال کوچک بادي .)Saxena & Kumar, 2016(ستپیشنهاد شده ا

 5و کنترل آن از طریق الگوریتم فازي سعی در کاهش نوسانات و نیز جبران توان راکتیو به ازاي  UPFCاز

به عنوان هموارساز  PIDکننده کنترل .)Mohanty et al, 2015(استدرصد افزایش در توان راکتیو بار داشته 

                                                
Linearized Proportional Integral٩ 

egulatorRoltage Automatic V١٠ 
riterionCrror Equare Sntegral I١١ 

٤Unified Power Flow Controller 
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عه ساز استفاده شده است و سه وضعیت مورد مطالدیزلی بدون ذخیره –کننده در یک سیستم بادي یا تنظیم

قرار گرفته است که عبارتند از حالتی که که فقط از واحد بادي یا فقط از واحد دیزلی استفاده شود و حالتی 

بهره دهی سیستم و حدپاسخ هاي این سه حالت از نظر زمان پاسخ که هر دو واحد همزمان در مدار باشند.

فاز مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین با تغییر ظرفیت واحدهاي بادي و دیزلی اقدام به بررسی حدو 

تأثیر سایز و ظرفیت واحدها بر مقادیر مذبور نموده است. ایرادي که خود نویسنده اظهار نموده است، 

 دیزلی به شمار –هاي بادي ترین مباحث در سیستمنپرداختن به بحث توان راکتیو است که از مهم

عملکرد مدل خطی  (Sharma, Sulkowski & Hoff, 2013)نویسندگان مقاله  ).Kamwa, 1990(رودمی

با مقایسه نتایج در  اند.نمودهمطالعه  PMIG/IG/PMSGدیزلی را در سه حالت استفاده از  -سیستم بادي

ساز توان راکتیو در بدلیل عدم نیاز به جبران PMSGاین سه وضعیت مشخص شده است که استفاده از 

 IGنسبت به  PMIGاند که تر است. همچنین نشان دادهمقرون به صرفه  IGو PMIGسیستم نسبت به 

سبت به هاي چند واحدي نبا توجه به مزایاي عملیاتی سیستم .نمایدتحمیل می هزینه کمتري را به سیستم

دیزلی مورد -مدل دو واحدي سیستم بادي (Saxena & Kumar, 2016)هاي تک واحدي در مقاله سیستم

در حالت گذرا و دائم و تابع  STATCOMمطالعه قرار گرفته است که با توجه به توابع هزینه مربوط به 

و خازن ثابت به  STATCOMهزینه مربوط به خازن ثابت، سیستم از نظر میزان هزینه در هنگام استفاده 

  ساز استفاده شود مطالعه شده است.زمانی که از هر دو عامل جبران همچنینو صورت جداگانه 

توانند به درستی هاي محلی نمیکنندهکنند، کنترلبه دلیل نوساناتی که منابع تجدیدپذیر به سیستم وارد می

ان میاي شدن زیاد است و ممکن است در ارتباط عمل کنند. بنابراین در مواقعی که احتمال ایجاد جزیره

- کنندهترلشود و تأکید بر استفاده از کنکننده متمرکز توصیه نمینواحی مشکل ایجاد شود، استفاده از کنترل

همچنین چگونگی استفاده از روش کنترل  .)Senroy,Heydt & Vittal, 2006(باشدهاي غیرمتمرکز می

 Gündeş,Mete( هاي چند ورودي چند خروجی در چندین مقاله بررسی شده استسیستمغیرمتمرکز در 

& Palazoğlu 2009(. احد اي که البته فاقد وروش کنترل غیرمتمرکز با دو مثال در یک سیستم چند ناحیه
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نواحی و  توابع تبدیلبادي است، مورد بررسی قرار گرفته است و پایداري سیستم با توجه به پایداري 

. با )Saxena & Hote, 2016(نمودار ضریب به دست آمده از روش کنترل غیرمتمرکز تحلیل شده است

بادي  هاي دینامیکی سیستملیلکننده و تحهاي حوزه فرکانس چند متغیره سعی در طراحی کنترلارائه روش

هاي طراحی شده به مطالعه مدل مقاوم براي این سیستم کنندهاند و همچنین بر مبناي کنترلدیزلی داشته –

رلی اند از : روش اول، استفاده از ساختار کنتاند. دو ساختار کنترلی به کار رفته در این مقاله عبارتپرداخته

FLPI  وم، گیرد. روش دساز  بهره میبه غیرخطی بودن سیستم از فیدبک خطیکه این ساختار با توجه

که به منظور استفاده از این روش ابتدا معادالت مربوط به سیستم را خطی  13LQG/LTRروش کنترلی 

شده قاالت تغییرات باد به خوبی مدل م از برخیدر .  )Uhlen, Foss & Gjøsæter, 1995( نموده است

روش کنترلی غیرمتمرکز به همراه روش کنترلی  همچنین ).Chedid, Karaki & EL-Chamali, 2000(است

LQG ی را تحت تغییرات بار و نیز استفاده و نشان داده شده است که این روش کنترلی عملکرد مقاوم

 ).Chedid, Karaki & EL-Chamali, 2000( سایر پارامترها دارد

 جمع بندي -2-5

 –هاي اخیر نشان دهنده اهمیت کنترل توان راکتیو در سیستم ترکیبی بادي مطالعات انجام شده در سال

ساز توان راکتیو در بسیاري از این مطالعات بررسی دهد. همچنین لزوم استفاده از جبراندیزلی را نشان می

دیزلی داراي دو واحد بادي و دو واحد دیزلی مطالعه  –نامه سیستم ترکیبی بادي در این پایان شده است.

اجرا شده است. همچنین با توجه به مطالعات قبلی در حوزه  رل مقاوم به کمک تئوري خاریتانف و  کنت

به عنوان جبران ساز توان راکتیو استفاده شده است. به عالوه  STATCOMدیزلی از -هاي باديسیستم

عنوان ژنراتور القایی بخش  به PMIGژنراتور   IGو  PMIGد  ژنراتور با انجام مقایسه  میان عملکر

به کار گرفته شده است.بادي 

                                                
Loop Transfer Recovery Gaussian/–Quadratic–Linear١٣ 



 

  

 

  

  سوم:فصل 

  مواد و روش پژوهش
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مقدمه -3-1  

مزیت هاي ژنراتور القایی باعث شده است که براي تبدیل انرژي بادي به انرژي الکتریکی به صورت 

نار در کي افزایش قابلیت اطمینان و همچنین افزایش ظرفیت رابگسترده مورد استفاده قرار گیرد. 

یستم شود که به این مجموعه سژنراتورهاي القایی از ژنراتور سنکرون به عنوان منبع پشتیبان استفاده می

روز عدم هاي ترکیبی سبب باز طرفی وجود منابع بادي در سیستم شود.دیزلی ترکیبی گفته می -بادي

تواند منجر به ناپایداري سیستم و کاهش کیفیت توان توزیع شده شود. بنابراین می شود کهقطعیت می

  باشددیزلی  مهم ترین مسئله مطرح در این سیستم ها می-هاي باديکنترل سیستم

ژنراتورهاي القایی و خصوصیات آن  -3-2  

ي کم، تعمیر و نگهدار از بهبا توجه به خصوصیات خوب ژنراتور القایی، نظیر استحکام مکانیکی، نی   

هاي مختلف، استفاده از آن در تبدیل انرژي بادي به انرژي پایین و قابلیت ذاتی براي کار در سرعت هزینه

عموماً ژنراتور القایی تنها شامل یک سیم پیچی آرمیچر بنام  الکتریکی مورد توجه زیادي قرار گرفته است.

م همین دلیل داراي ساختاري بسیار محکه ت و درست بسیم بندي استاتور و یک روتور قفس سنجابی اس

یستم استفاده از یک ستحریک در ماشین القایی نیاز به  و ساده می باشد. بنابراین عدم وجود سیم بندي

کند از سیستمی که ماشین به آن پس جریانی که ماشین را مغناطیس می کمکی خارجی را ایجاد می کند.

، برقراري جریان مغناطیس 1-3با توجه به مدار معادل ژنراتور القایی شکل  وصل است تأمین می شود.

نیاز به اعمال توان راکتیو دارد در نتیجه این سیستم خارجی باید توانایی  m(x(در راکتانس معادل  )mi( دهکنن

تواند مین راکتیو یا فلوي فاصله هوایی را داشته باشد. این توا miتولید توان راکتیو پس فاز الزم براي ایجاد 

  شود. هاي سنکرون تولیدماشین ز طریقا

در کنار ژنراتورهاي انرژي   (SG)هاي ترکیبی، دیزل ژنراتورهاي داراي ژنراتور سنکروندر سیستمبنابراین 

 سرعت باد در  یري القایی به دلیل تغیهارگیرند. ژنراتومیهستند قرار (IG) بادي که داراي ژنراتور القایی 
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and GWO methods in different disturbance condition and its robust performance is 

confirmed.  
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