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  : چکیده

هاي بادي مشخصاتی شبیه به ژنراتورهاي هاي قدرت، الزم است که توربینبا افزایش سطح نفوذ توان بادي در سیستم

پاسخ اینرسی، کنترل اولیه و هاي سنکرون متداول داشته باشند. ژنراتورهاي متداول حمایت فرکانسی را بواسطه روش

کنند در صورتی که منابع توربین بـادي سـرعت متغیـر بـه علـت اینکـه بواسـطه        ثانویه فرکانس براي شبکه فراهم می

-هاي مطلوب برخوردار نیستند. گرچـه اسـتراتژي  شوند از این قابلیتهاي الکترونیک قدرت با شبکه مجتمع میمبدل

انـد امـا   هم ساختن حمایت فرکانسی موقت و گذرا از سوي منابع بادي ارائه شـده هاي کنترل مختلف زیادي جهت فرا

هاي عملکردي سیستم بادي، مشارکت مؤثر و مطمئن منـابع  چنین محدودیتاطمینان و ماهیت تصادفی باد و همعدم

هاي ذخیره ازي سیستمتواند با مجتمع ساندازد. این چالش اساساً میمی بادي را در تأمین حمایت فرکانسی به چالش

  هاي شامل تولید بادي رفع گردد.  انرژي در شبکه

و سیسـتم ذخیـره انـرژي     (DFIG)نامه، یک راهبرد کنترل مشارکتی براي ژنراتورهاي القایی دو سو تغذیـه  این پایان

بادي طی عملکرد  -در هماهنگی با دیزل ژنراتورها جهت مشارکت در تنظیم فرکانس ریزشبکه دیزلی (BESS)باتري 

بـراي بهبـود    BESSو تولیـد سـنکرون مجـازي     DFIGکند. در این راستا، تزریق اینرسی مجـازي  اي ارائه میجزیره

میکی فرکانس ریزشـبکه طـی عملکـرد    شود. با این رویکردها، پاسخ دیناسازي میحمایت فرکانسی موقت و گذرا پیاده

اي بهبود چشمگیري را خواهد یافت به علت اینکه این رویکردهـا فرصـت زمـانی بیشـتري را در اختیـار دیـزل       جزیره

،  کنتـرل  DFIGو  BESSهـاي  گذارند که به طور کامل به انحرافات فرکانسی واکنش نشان دهند. مؤلفهژنراتورها می

گیرد. سپس کنترل ثانویه در سیستم مـدیریت ریزشـبکه، بـا تغییـر نقـاط تنظـیم دیـزل        یاولیه فرکانس را بر عهده م

دهنـد کـه   مـی  سـازي نشـان  گرداند. نتایج شـبیه را به صفر برمی BESSو  DFIGحمایتی هايتوانژنراتورها،خروجی 

خشیده و فرکـانس را بـه طـور    تواند پایداري گذرا و آنی فرکانس شبکه را بهبود براهبردکنترل مشارکتی ارائه شده می

هـاي  هاي کنترل و رفع محـدودیت تواند در بهبود قابلیتمؤثر و مطمئن تنظیم نماید. همچنین، عمل کنترل ثانویه می

  ظرفیتی مؤثر واقع گردد.  

   فرکانسوثانویه کنترل اولیه-سیستم ذخیره انرژي -ژنراتورالقایی دوسوتغذیه –پاسخ فرکانسی ریزشبکه  :هادواژهیکل
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  مقدمه  1- 1

گستره وسیعی از مناطق جغرافیایی انرژي الکتریکی در کنندگاننیازهاي مصرف مینأت لهأامروزه مس

 حیاتیلهأومس فسیلی هايسوخت بحران لهأمس درباره حکومتی و مردمی هاينگرانی افزایش بواسطه

ها و هاي کشورمستقیم به سیاست طورتبدیل شده است و به استراتژیکمحیطی به یک موضوع  زیست

هاي فسیلی بوده مین انرژي، استفاده از سوختأها بستگی دارد. نخستین انتخاب براي تتعامالت بین آن

هاي ساده به انرژي مورد نظر قابل تبدیل راحتی و با استفاده از تکنولوژياست. اگر چه این نوع از انرژي به

همچنین  و طرف یک از فسیلی انرژي منابع بودن رشد میزان مصرف سوخت در جهان و محدود است، اما

استفاده از منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر که  شدهباعث  منابع از طرف دیگر این مصرف از ناشی آلودگی

برق  اي) و چه بصورت متصل به شبکه سراسرياز شبکه (جزیره تأمین برق بارهاي دور خشچه در ب

بحران انرژي در  و رعایت مسائل زیست محیطی و فنی. به منظور حصول اهداف اقتصادي و یابد توسعه

هاي منابع انرژيمناطق جغرافیایی، نفوذ وسیعی از  درگسترهالکتریکی کنندگان مصرفنیازمین أت

  اي یافته است.هاي قدرت ضرورت فزایندهتجدیدپذیر پاك در سیستم

 مزایاي بادي، مزارع وسیع مقیاس در هم آن و باد انرژي خصوصاً تجدیدپذیر هايانرژي از استفاده

 سوخت، هزینه بدون و رایگان انرژي استخراج شبکه، برق ظرفیت افزایش به نیاز کاهش از جمله متعددي

 صورت در انرژي انتقال خطوط ظرفیت آزادسازي و تلفات کاهش سریع، و برداري آسانبهره و احداث

 ،حالبا ایندارد.  پی در را محیطی زیست هايآالینده انتشار همه عدم از ترمهم و ،تولید محل در استفاده

که در این راستا  طلبدثر از این منابع در سیستم قدرت شرایط و تمهیداتی را میؤبرداري منفوذ و بهره

تواند دستیابی به میهاي اساسی و فعال سیستم لفهؤبین مهاي کنترلی هماهنگ و بهینه راهبرداعمال 

 این مهم را فراهم و تسهیل نماید. 
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 لهأبیان کلی مس 2- 1

بوسیله مولدهاي سنکرون دیزلی به  اي)هاي جزیرههاي مستقل (ریزشبکهشبکهدر حال حاضر، اکثر 

 ،سادگی عملکرديهاي نصب کمتر، قابلیت اطمینان باالتر، و اي بار و به علت هزینهعنوان منابع پایه

هاي سوخت، هاي باالي مربوط به قیمتشوند. اما تعدادي معایب عمده این نوع از تولید، هزینهتغذیه می

هاي زیست محیطی هستند. هاي باالي حمل و نقل و نگرانیکم، هزینهمد در ضریب بارآعملکرد ناکار

تجدیدپذیر  این منبعنفوذ اي قابل دسترس بوده و اکثر مناطق مستقل و جزیرهدرادي خوشبختانه انرژي ب

اي مربوط به تولید را کاهش داده و تواند هزینه دورههاي تولید توان مبتنی بر دیزل میبادي در طرح

  سیستم را بهبود بخشد. و مسائل زیست محیطی قابلیت اطمینان 

هاي موجود، ادي و زیرساختبا توجه به مسائل اقتصهاي الکترونیک قدرت و با پیشرفت تکنولوژي

توربین بادي از نوع سرعت ثابت به سمت نوع سرعت متغیر با توان باال تولید هاي تکنولوژي سیستم

العمل اتصال به قابلیت برآورده کردن شرایط دستور اًساساهاي پشت این توسعه، توسعه یافته است. انگیزه

ماکزیمم توان از باد بواسطه عملکرد  استخراجن و هاي مکانیکی، بهبود کیفیت تواتنششبکه، کاهش در 

هاي مدرن تولید بادي سرعت متغیر سیستم، دیزلیبرخالف ژنراتورهاي سنکرون باشند. می ،سرعت متغیر

ها، کنند. این مبدلاستفاده می 1هاي الکترونیک قدرت پشت به پشتبراي اتصال به شبکه از مبدل اًساسا

کنند و به این ترتیب عملکرد سرعت متغیر از فرکانس مکانیکی روتور جدا میفرکانس الکتریکی شبکه را 

 و اینرسی رو، تغییرات در فرکانس شبکه، توسط روتورسازند. از اینرا براي توربین بادي فراهم می

اینرسی ظاهري کل سیستم یب تبدین ترشود و هاي تولید بادي سرعت متغیر تشخیص داده نمیسیستم

که تولید بادي جایگزین تولید سنکرون متداول  واقعیتی یابد.سطح نفوذ توان بادي کاهش میبا افزایش 

هاي پاسخ سرویس کنندهفراهم هايالمانتعداد کاهش منجر به کاهش اینرسی کل سیستم و  ،شودمی

دامنه نوسانات فرکانسی باالتري ناشی از اینرسی کاهش یافته سیستم  ،در این حالتگردد. فرکانسی می

این وضعیت در سازد. تر میشود که حفظ استانداردهاي پایداري و قابلیت اطمینان را مشکلایجاد می

                                            
1. Back-To-Back 
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تر بحرانی ،هستند دیزلیسنکرون  مولدهاياي مستقل که شامل تعداد محدودي از هاي جزیرهسیستم

  .است

ثیر أو براي رفع ت مستقلهاي شبکه اًهاي قدرت مخصوصفوذ فزاینده توان بادي در سیستمبه همراه ن

هاي بادي مشخصاتی شبیه به ژنراتورهاي سنکرون مطلوب است که توربین ،منفی اینرسی کاهش یافته

سی، و توانند پاسخ فرکانسی را بواسطه پاسخ ذاتی اینرمتداول می سنکرون مولدهاي متداول داشته باشند.

ها پاسخ اینرسی ماهیت فیزیکی این ماشین فراهم کنند. 2کنترل فرکانس اولیه گاورنري با مشخصه افتی

شده در رتور ذخیره جنبشیبخشی از انرژي  در واقع پاسخ اینرسی با آزاد شدن پذیر نیست.است و کنترل

فرکانسی نیز توسط گاورنر مجهز دهد و کنترل اولیه فراهم شده و میزان افت اولیه فرکانسی را کاهش می

) در حمایت از فرکانس 3HRبه مشخصه افتی ثابت و با توجه به مقدار موجود سقف آزاد افزایش توان (

هاي تولید بادي سرعت متغیر به طور ذاتی پاسخ فرکانسی را گیرد. در طرف دیگر، سیستمشبکه انجام می

پاسخ ساختن شکلی از امکان فراهم ،هاي کنترلی مناسبریزيخوشبختانه با برنامهدهند، اما ارائه نمی

هر بعد از  در حمایت و تنظیم اولیه فرکانس )و کنترل اولیه فرکانس مجازي اینرسی فرکانسی (کنترل

در واقع پاسخ اینرسی و کنترل فرکانس اولیه اولین خطوط دفاعی  .وجود دارد ،فرکانسی افتاغتشاش 

  .)2013و همکاران،  4میللر( فرکانسی است سیستم در برابر اغتشاشات افت

به عنوان تابعی از انحراف  مرجعتنظیم گشتاور یا توان  براساس مجازي کننده اینرسیکنترل

نقطه تنظیم گشتاور یا توان الکترومغناطیسی  ،کندفرکانس شبکه است. زمانی که فرکانس شبکه افت می

شود. این انرژي جنبشی ذخیره شده رتور می آزاد شدنیابد که منجر به کاهش سرعت روتور و افزایش می

دهد. واضح است که افزایش را کاهش می 6و نرخ تغییر فرکانس 5افت فرکانسی ماکزیمم ،عمل کنترلی

ین پاسخ با ارو، شود و از اینهاي الکترونیک قدرت انجام میمین پاسخ اینرسی بواسطه مبدلأت برايتوان 

                                            
2 Droop Characteristic 
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و سریع کنترل فرکانس استفاده تواند براي حمایت دینامیکی و می شوددهی باالیی ارائه میسرعت پاسخ

  .)2013و همکاران، 7(وانگ ثر واقع گرددؤشود و براي بهبود پایداري گذراي سیستم م

بار مستلزم کم ،کنترل مشخصه افتی سرعت است اساسبر کنترل اولیه فرکانس که معموالً تحقق

مشارکت توربین بادي در کنترل  گرچه .باشدداشتن بخشی از تولید در رزرو میو نگه بادي توربین 8کردن

 باد توان اتعاید کاهشریزش انرژي بادي و  و تنظیم اولیه فرکانس عملی است، اما تحقق این امر مستلزم

اعمال کنترل اینرسی  ایده اصلیرو، به دالیل اقتصادي، از این. )2015و همکاران، 9برنال- (ویلچز است

که دیزل ست حالیدر و این حمایت سریع فرکانسی استپاسخ اینرسی و براي فراهم ساختن مجازي 

 ثرتر و دائمی فرکانس را در مدت زمان بیشتري بر عهده خواهند داشت.ؤژنراتورها وظیفه تنظیم م

مربوط به وضعیت باد  عدم اطمینانو  ،بادنوسانات ناشی از هاي الکتریکی در واقع نوسانات مشخصه

ترین عمده ،گرددمی ايشبکه تنظیمات مشارکت یافتن منابع بادي در در عدم اطمینان بهکه منجر

تولید بادي به ترتیب نیاز  عدم قابلیت اطمینانتغییرپذیري و  .هستند بکارگیري این منابع يهاچالش

هاي براي رفع چالش. به هر حال دهدهاي رزرو را افزایش میعملکردي و نیازمنديپذیري براي انعطاف

منابع بادي با نوسانات و تناوب انرژي بادي،  10و در راستاي تطبیق دینامیکی تصادفی بادبرآمده از ماهیت 

در هاي مولدهاي بادي ه براي باال بردن قابلیتؤحلی بالقبه عنوان راه )11ESS( هاي ذخیره انرژيسیستم

هاي ذخیره تکنولوژي مطرح هستند. سیستم اي نظیر تنظیم فرکانسثر توابع شبکهؤحمایت و مشارکت م

توانند عالوه بر فراهم کردن توان کنترلی دینامیکی طی لحظات ها میسریع مانند باتري -انرژي پاسخ

تر از عملیات مکانیکی هاي ذخیره، سریعگذرا، به کنترل اولیه فرکانس نیز کمک کنند. این تکنولوژي

توانند فراهم کنند، دهند، اما آنها در مقدار توانی که میهاي گاورنري مولد سنکرون پاسخ میکنترل

                                            
7 Wang 
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هاي ها اتخاذ شود که محدودیتثر باتريؤمحدود هستند. بنابراین، الزم است کنترلی براي مشارکت م

  رد. ذاتی و ظرفیتی آنها را نیز در نظر بگی

 اًدهی نسبتپاسخ هاي کنترل فرکانس گاورنري،ناشی از مکانیکی بودن مکانیزم سنکرون يمولدها

هاي پایداري گردد. با توجه به به نگرانی هایی ممکن است منجرکندي دارند و رفتار کند چنین سیستم

هاي از مبدلهاي بادي سرعت متغیر و ذخیره انرژي به دلیل استفاده اینکه پاسخ زمانی سیستم

ها و یا هر منبع ، سریع است، واضح است که این سیستمدر فرایند کنترل اینرسی مجازي الکترونیک

توانند سنتی، میی سریع در عملکرد مشترك و هماهنگ با منابع سنکرون پذیر با پاسخ دینامیککنترل

همچنین جهت دستیابی د. نکن تعادل تولید و تقاضا ایفا و آنی نقش مهمی را در برقراري لحظه به لحظه

  سریع و کند ضروري است. هاي پاسخلفهؤم هماهنگیبه پایداري حالت دائمی سیستم، 

  لهأتعریف موضوعی مس 1-3

 وژنراتور القایی دو س مبتنی بر باديتوربین ،  سرعت متغیرتولید بادي هاي در میان سیستم

دلیل قابلیت عملکردي  نامی ژنراتور به توان درصد نرخ 25-30 یمبدل توان با نرخ  ،)DFIG( 12تغذیه

هاي ها، و تلفات توان کمتر در مقایسه با سیستممبدلاي توان اکتیو و راکتیو، هزینه کم چهار ناحیه

گیرد. در سیستم تولید بادي تري مورد استفاده قرار میبه طور وسیعمبدل کامل، سرعت متغیر با نرخ 

DFIG جداسازي فرکانس الکتریکی سیستم از سرعت مکانیکی روتور توسط ، عملکرد سرعت متغیر با

گیرند، فراهم هاي الکترونیک قدرت پشت به پشت که در مسیر سیم پیچی روتور ماشین قرار میمبدل

هاي کنترل اعمالی روي مبدل سمت روتور، امکان تنظیم سرعت روتور و راهبردبه کمک  ماًشود. عمومی

  .)2009،و همکاران 13الرا- انیا( شوداز باد حاصل می استخراج توان ماکزیمم

                                            
1Doubly Fed Induction Generator 
13 Anaya-Lara 
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 نامهپایانمعرفی و ارائه شده است. در این  DFIGهاي لفهؤهاي کنترل مختلفی براي کنترل مراهبرد

شود، براي اعمال می DFIG) که به مبدل سمت روتور DPC( 14از روش جدید کنترل مستقیم توان

شود. این طرح کنترلی نسبت به تغییرات راکتیو استاتور استفاده میهاي اکتیو و توانکنترل مستقل 

 - تناسبی کنندههاي کنترلماشین مقاوم بوده و با ساختار ساده و کم هزینه و بدون حلقه هايپارامتر

دهی گذرا و عملکرد دینامیکی مناسبی را در فعل و انفعاالت سیستم از ، سرعت پاسخ)PI( 15یانتیگرال

نیز بواسطه مبدل طرف شبکه براساس  DCولتاژ لینک  .)2006و همکاران، 16خیو(دهدخود نشان می

  .کنترل برداري جریانی متداول تنظیم خواهد شد

هاي سیستم بادي،برايبه منظور ماکزیمم کردن توان استخراج شده توسط توربین  نامهپایان در این

ساده و عملی بر اساس  جدید، یک مکانیزم باشند،توان که فاقد حلقه کنترل سرعت میکنترل مستقیم 

مستقیم بواسطه تعیین به صورت غیر DFIGشود که در آن سرعت روتور ارائه می DFIGمعادالت توانی 

  شود.ماکزیمم توان بادي تنظیم می استخراجمناسب مرجع توان اکتیو استاتور جهت 

فقدان  اًها و نتیجتاستفاده از مبدلبه دلیل  DFIGبا توجه به اینکه پاسخ زمانی سیستم بادي 

، سریع است و از طرف دیگر به خاطر اینکه ژنراتورهاي سنکرون سنتی به علت اینرسی باالیشان اینرسی

با پاسخ دینامیکی  و یا هر منبع کنترل پذیر DFIGکندي دارند، واضح است که  اًنسبتدهی زمان پاسخ

تواند نقش مهمی را در برقراري لحظه به لحظه تعادل عملکرد مشترك با منابع سنتی، می سریع در

  فرکانس و ولتاژ سیستم ایفا کند. 

هنگامی که یک افزایش باري در شبکه اتفاق افتد، در لحظات اولیه و گذرا، با افزایش دادن توان 

لت شود. واضح است که در این حاي جنبشی و اینرسی روتور انجام می، تزریق انرژ DFIGاکتیو استاتور

DFIG 17نقاط ردیابی ماکزیمم توان از ناحیه کاري )MPPT( شود و براي برگرداندن سیستم خارج می

DFIG  به ناحیه عملکرديMPPT  اکتیو الزم است که مقدار توان حمایت فرکانسی، ایفاي پس از

                                            
14 Direct Power Control 
15 Proportional-Integrator 
16 Xu 
17 Maximum Power Point Tracking 
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پخش و اضافه شود و در  ،سنکرونمنابع  18نقاط تنظیم استاتور افزایش داده شده براي تزریق اینرسی، در

اتیک کاهش یافته و به مقدار ادامه با کاهش نوسانات فرکانسی، مقدار توان اکتیو استاتور نیز به طور اتوم

  . برگردد MPPTاشمرجع

توان تزریق اینرسی انجام داد. کم باشد، نمی DFIGهنگامی که سرعت باد و در نتیجه سرعت روتور 

وتور کاهش یافته و احتمال خارج شدن از محدوده مجاز عملکردي وجود چون با تزریق اینرسی، سرعت ر

ا در مورد حمایت فرکانسی و شبکه ر DFIGدر مورد سرعت باد، قابلیت اطمینان  اطمیناندارد. عدم 

 ESS، از سیستم حمایت فرکانسی دهد. براي رفع این مشکل و باال بردن قابلیت اطمینانکاهش می

تواند تعادل بین تولید و به عنوان یک منبع قابل اعتماد می ESSحضور  شود.استفاده می DFIGهمراه با 

 با DFIGنیز همانند کنترل هماهنگ  ESSکنترل مشارکتی  رف را در هنگام نیاز برقرار سازد.مص

  DFIGباشد با این تفاوت که به منظور فراهم ساختن پاسخ فرکانسی مطمئن، سنکرون می يژنراتورها

  به همراه باتري به صورت هماهنگ با ژنراتورهاي سنکرون کنترل خواهد شد.

  ضرورت تحقیق 4- 1

ابع بادي ساختن شکلی از پاسخ فرکانسی براي منکه در راستاي فراهم اخیريمطالعات و تحقیقات 

 ،براینبنا اندیافته استفاده کردهیل مرتبه کاهش هاي دینامیکی تابع تبداز مدلانجام یافته است، بیشتر 

رو، براي اند. از اینهاي جزئی سیستم را به طور کامل بررسی و نشان ندادههاي مختلف و مشخصهجنبه

واقعی نیاز است. عالوه بر این،  -هاي جزئی و کلی سیستم، شبیه سازي حوزه زماننشان دادن همه جنبه

در کنترل فرکانس  تولید بادي و ذخیره انرژي هماهنگ عناصر مشارکت بخشی ،پیشین تحقیقاتدر 

است. اینکه  مورد توجه قرار نگرفته ،این دو عنصر  عملی ذاتی و هايمحدودیت در نظر گرفتن با سیستم

- سیستم ذخیره انرژي چطور به طرز مناسب و هماهنگی در عملکرد مشترك با منابع بادي و منابع کنترل

اي مین ملزومات تنظیم شبکهأون در بهبود رفتار عملکردي سیستم و تپذیر دیگر مانند ژنراتورهاي سنکر

ثر و بهینه از ؤبراي تحقیقات آینده است. در کل، بهره برداري م بکار گرفته شود، موضوعی مهم و باارزش

                                            
18 Set-Point 
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تواند مزایاي فنی، اقتصادي و زیست مناسب می هاي کنترلراهبردمنابع بادي بواسطه عناصر ذخیره و 

  بل توجهی را به همراه آورد.محیطی قا

  اهداف تحقیق 5- 1

هزینه و کاملی ساختار ترکیبی کمسعی خواهد شد که  ،این پژوهش با توجه به مطالب گفته شدهدر 

ارائه شود و بر در سیستم مستقل مبتنی بر تولید سنکرون دیزلی براي تولید بادي و سیستم ذخیره انرژي 

مین أاهداف مهم زیر را به طور مشترك ت وانتب هماهنگ کنترلی هاي بهینه وراهبردها و اساس مکانیزم

  :نمود

 با در نظر گرفتن را توانمدیریت کنترل فرکانس و  هايها و طرححلقه سازيپیادهبستر  - 1

در فعل و  مختلفهاي لفهؤم ذاتی و عملکردي هاياقتصادي و محدودیت -مسائل فنی

 .کردشبکه فراهم انفعاالت 

مربوط به حمایت  عدم اطمینانه سیستم ذخیره انرژي در کنار منابع بادي، با استفاده بهین - 2

  ثر منابع بادي را در تامین پاسخ فرکانسی اولیه رفع نمود.ؤو مشارکت م

  جنبه نوآوري 6- 1

ثیرات منفی نفوذ و تغییرپذیري أثر و اقتصادي که بتواند تؤم يرویکردواضح است انتخاب و پیشبرد 

اي دارد. موضوع نموده و منجر به بهبود دینامیک و پایداري شبکه گردد، اهمیت ویژهتولید بادي را رفع 

- هاي موجود در طرحباشد. با توجه به نقیصههاي مهم سیستم قدرت میپایداري فرکانس یکی از ویژگی

س هاي کنترل فرکانها و حلقههدفه کنترل پاسخ فرکانسی منابع بادي و در راستاي تکمیل طرحهاي تک

جدید  راهبردتوسعه  نامه اساساًبادي، جنبه نوآوري این پایانشامل تولید  ACهاي مستقل در شبکه

تنظیم اهداف مشترك جاي یکو منابع سنکرون سنتی جهت تحقق   DFIG،ESSکنترل هماهنگ 

براي تضمین حمایت مطمئن اي هاي بادي و ذخیرهسیستم ظرفیتی -هاي عملیو رفع محدودیت فرکانس

 .در فعل و انفعاالت مختلف شبکه است ، فرکانسی
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  نامهپیشرفت پایانروند  7- 1

با مطالعات میدانی و موضوعی از کتب، مقاالت  نامه،پایان تحقق اهداف پژوهشی ایندر راستاي 

  معتبر و اینترنت و غیره مراحل زیر انجام خواهد شد:

  بررسی مراجع پیشین و بیان مشکالت مربوطه موجود - 1

  مستقل و اجزاي تشکیل دهنده  ACهاي اصول و مبانی شبکه مطالعه - 2

تغذیه و اتور القایی دو سوهاي بادي مبتنی بر ژنرمطالعه ساختار و اصول عملکردي توربین - 2

 هاي ذخیره انرژيسیستم

  DFIGتوربین بادي ارائه مکانیزم ساده و جدید استخراج ماکزیمم توان بادي براي  - 3

  ESSو  DFIGمستقل شامل توربین بادي  کهمعرفی ساختار ترکیبی شب - 4

هاي کنترل فرکانس متداول در سطوح وشرهاي فرکانسی عناصر اکتیو شبکه و مطالعه پاسخ - 5

  کنترلی مختلف 

پذیر منابع کنترلبا ذخیره انرژي هاي بادي و بهینه براي سیستم و هماهنگ یکنترل راهبردارائه  - 6

دیگر شبکه براي فراهم ساختن پاسخ فرکانسی و همچنین مکانیزم تضمین رزرو مورد نیاز سیستم ذخیره 

  حمایت فرکانسی مطمئن براي

 هاي الزم و و بدست آوردن نتایجسازيله و انجام شبیهأسازي اجزاي مسمدل - 7

  گیري و ارائه پیشنهادات ممکنبازبینی نتایج بدست آمده و  نتیجه - 8

 نامهتدوین و نگارش متن پایان - 9

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 فصل دوم: 2

مبانی نظري و تحقیقات 

  پیشین
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   DFIG توربین بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه 1- 2

آن از یک ژنراتور  که در استآمده  1- 2به طور شماتیکی در شکل DFIGساختار توربین بادي 

-پیچ روتور استفاده میهاي لغزان براي ایجاد مسیر جریانی در سیمپیچی شده با حلقهالقایی روتور سیم

پیچی روتور در فرکانس لغزش مطلوب پذیر به سیمعملکرد سرعت متغیر با تزریق ولتاژ کنترل شود.

 مبدلدو از طریق پیچی روتور سیمگردد و به شبکه وصل می یماًاستاتور مستق پیچیسیم شود.حاصل می

(مبدل سمت رتور و  )IGBT( 20دو قطبی با گیت عایق شده ترانزیستوربتنی بر م (VSC) 19ولتاژمنبع 

اند) به شبکه به هم متصل شده DC لینکاز طریق  به صورت پشت به پشت مبدل سمت شبکه که

کند و به این از فرکانس مکانیکی روتور جدا می فرکانس الکتریکی شبکه را ها،مبدلاین شود. متصل می

هاي ها با محدود کنندهاتور و مبدلمتغیر براي توربین بادي حاصل می شود. ژنرترتیب عملکرد سرعت 

  .  شودحفاظت می )Crowbarولتاژ و حفاظت جریان زیاد(

 

 )2009ا و همکاران،21الر-(انیا DFIGسرعت متغیر  بادي آرایش توربین: 1-2شکل

                                            
19 Voltage Source Converter 
20 Insulated Gate Bipolar Transistor 
21 Anaya-Lara 

  ژنراتور القایی
 پیچیرتور سیم

 هاي قدرتمبدل

 حفاظت جریان زیاد
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ها به شبکه منتقل مبدلتواند از هر دو مسیر استاتور ژنراتور و ، توان را میDFIGیک توربین بادي 

سنکرون و سرعت عملکردي این ماشین، تنها دو حالت عملکردي زیر  مختلف حالت چهارکند. از بین 

هاي توربین بادي مفید است. ژنراتوري براي تولید توان الکتریکی از سیستم باالي سرعت سنکرون حالت

نماید تا مجموع فرکانس الکتریکی روتور کانس الکتریکی روتور را تولید میاي فربه گونه طرف روتور مبدل

 .)2009الرا و همکاران،-انیا(فرکانس چرخش آن برابر با فرکانس نامی ژنراتور باشدبا 

بادي سرعت متغیر استفاده  هايدو سطحه به طور وسیعی در درایوها و توربینمنبع ولتاژ  هايمبدل

 خازنی ظرفیتدو سطحه، توپولوژي ساده و به اثبات رسیده آن است. به علت  VSCمزیت اصلی شود می

-منبع ولتاژ گفته می مبدلها، مبدلکم و بیش ثابت است از این رو به این  DC، ولتاژ DCباالي طرف 

در یک پایه نباید به طور همزمان کلید ، دو DCشود. به منظور جلوگیري از وقوع اتصال کوتاه در لینک 

   .آمده است 2-2منبع ولتاژ دو سطحه سه فاز در شکل مبدلطرح یک  شوندهدایت 

  

  )1992، 22(هلتز مبدل منبع ولتاژ دو سطحه سه فاز: 2-2شکل

هاي مدوالسیون روش ،منبع ولتاژ مطرح هست مبدلبراي مختلف که  کلیدزنیهاي روشدر میان 

 23مانند مدوالسیون پهناي پالس سینوسی (Carrier)سیگنال حامل  مبتنی بر )PWM(پهناي پالس 

)SPWM( 24و مدوالسیون بردار فضایی )SVM (هاي برجسته و برتر نسبت به به علت دارا بودن ویژگی

  اي برخوردار هستند.هاي کلیدزنی، از اهمیت ویژهسایر روش

                                            
22 Holtz 
23 Sinusoid Puls With Modulation 
24 Space Vector Modulation 

. 
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    )DFIG(ژنراتور القایی دو سو تغذیه  1-1- 2

تنها دو حالت عملکردي زیر ف دارد که چهار ناحیه عملکردي مختل ،ماشین القایی دو سو تغذیه

هاي سیستم درمد ژنراتوري براي تولید توان الکتریکی در کرون سنکرون و باالي سرعت سنسرعت 

توان از روتور به شبکه  ،کندراتور در سرعت فوق سنکرون کار میتوربین بادي مفید است. زمانی که ژن

این موضوع  3- 2یابد. شکلانتقال میروتور  به مداراز شبکه  توان و در سرعت زیر سنکرون، یابدمی انتقال

  .)2009الرا و همکاران،-انیا( دهدمیرا نشان 

 

  سنکرونسنکرون و زیرهاي فوقدر سرعت DFIGعملکرد : 3-2شکل

با اینکه در این حالت توان تحویلی یا جذبی  به عنوان یک حالت خاص، سرعت سنکرون عملکرد در

خواهد شد. در  هاي سه فاز روتور در کل صفردر هر فاز روتور وجود خواهد داشت اما مجموع جبري توان

 DCهاي سه فاز روتور از حالت سینوسی خارج شده و به صورت جریان مستقیم سرعت سنکرون جریان

  .آینددر می

سنکرون باشد که در سرعت فوقمی rf-s=fs(sfفرکانس ولتاژ و جریان روتور برابر با فرکانس لغزش (

سنکرون لغزش برابر صفر است در سنکرون، لغزش مثبت است و چون در سرعت لغزش منفی و در زیر

- این برقراري جریان مستقیم در روتور را توجیه می وگردد نتیجه فرکانس جریان روتور برابر با صفر می

  کند.

- 2در شکل Steinmetzمدار معادل تقریبی  اساس تواند برعملکرد حالت دائمی این نوع ژنراتور می

   .تشریح گردد 4
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  )2009الرا و همکاران،-انیا( DFIG حالت پایدار مدار معادل: 4-2شکل

هاي مقاومت r,rsr، استاتورروتور و هاي جریان r,isiاستاتور و روتور ولتاژهاي  r,vsvدر این شکل 

لغزش  sکنندگی و کتانس مغناطیسرا mX، استاتورروتور و هاي نشتی راکتانس r,XsX ،استاتورروتور و 

  است.

  به صورت زیر قابل بیان است: DFIG، جریان روتور و گشتاور الکترومغناطیسی 4-2با توجه به شکل
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�

����
��
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���(�����)

											,								�� = ��
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+

��

��
   )2 -1(  

  به صورت زیر می باشد نیز توان اکتیو جذبی یا تحویلی روتورکه 

�� =
��

�
I�cosθ	;																							�� = Re �

��

�
I�
∗�			  )2 -2(  

گذاري جریان و توان روتور در رابطه گشتاور بدست پس از جاي ،DFIGلغزش  -گشتاور مشخصه

در  qrvو  drvهاي ولتاژ تزریقی روتور لفهؤرا به ازاي م DFIGگشتاور لغزش  منحنی 5- 2شکلآید. می

  .)2009الرا و همکاران،-انیا( دهدنشان می) FSIGسنجابی سرعت ثابت (مقایسه با ژنراتور القایی قفس 

 (ب) (الف) 
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  گشتاور مکانیکی

) ولتاژ ب ) ولتاژ تزریقی همفاز با روتور،الف: DFIGو  FSIGلغزش براي  -مشخصه گشتاور:  5-2شکل

 تزریقی عمودي به روتور

 .دهدمینشان مختلف  هايروي گشتاور در سرعت را تزریق ولتاژ روتور اثر کلی 6-2شکل

 

  DFIGو  FSIGلغزش براي  -منحنی گشتاور: 6- 2شکل 

) 1curveروي منحنی Aسنکرون (نقطه ، سرعت ماشین تا عملکرد فوقrv با تزریق ولتاژ منفی

 .شوداعمال می rvسنکرون، ولتاژ مثبت زیر سرعتبراي کاهش سرعت ماشین به  و افزایش خواهد یافت

ها در این منحنی .استآمده ) curve2لغزش براي ولتاژ اعمالی مثبت نیز با منحنی ( -مشخصه گشتاور

در سرعت متناظر است. گشتاور مثبت نیز نشان دهنده جذب  يگشتاور منفی نشان دهنده حالت ژنراتور

  .)2009الرا و همکاران،-انیا( باشدیا حالت موتوري ماشین می اکتیو توان

  دائمیدر حالت  DFIGروابط توان اکتیو   1- 1-1- 2

هاي اکتیو الکتریکی را در سیستم بین توان مکانیکی و توان، روابط حالت ماندگار ما6-2شکل

DFIG دهدنشان می.  

. 

. 

. 
  گشتاور مکانیکی

  2منحنی 

  1منحنی 
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  )2009الرا و همکاران،-انیا( در حالت ماندگار DFIGروابط توانی : 7-2شکل

    خواهیم داشت:تلفات روتور  و با نادیده گرفتن تلفات استاتور

�������� = P� = P� − P�;																				  )2 -3(  

�P کهتوجه به اینبا  = �Pو   ��� = می Tگشتاور ژنراتور بر حسب را معادله فوق  است، ���

 :بیان کردبه صورت زیر  توان

��� = ��� − P�   )2 -4(  

  .شوندمیبر حسب لغزش به صورت زیر بیان توان مکانیکی توان روتور و 

P� = −�(�� − ��) = −���� = −�P�  )2 -5(  

�� = �� + �� = (1 − �)��  )2 -6(  

  :آیدبدست میرابطه زیر از  با صرفنظر از تلفات کل  Pgکل توان تحویلی به شبکه 

�� = �� + ��  )2 -7(  

 لغزش ، محدوده کنترل پذیريDFIGبکار رفته در سیستم  هاي الکترونیک قدرتمبدلو اندازه  نرخ

s  را برايDFIG کندحد ماکزیمم لغزش را تعیین می هاي مکانیکی و غیره نیزمحدودیت .کندتعیین می. 

  .)2009الرا و همکاران،-انیا( باشدمی pu 1.2-0.8ما بین  محدوده سرعت عملی این ژنراتورها معموالً

 

 
  تلفات مسی

 رتور 

 
تلفات آهنی و 
 مسی استاتور

  توان شارشی در 
 حلقه هاي لغزان

 خروجی الکتریکی

 ورودي مکانیکی
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  )DFIGبراي ژنراتور القایی دو سو تغذیه ( یهاي کنترلطرح 2-2

 به توجه با این سیستم دردهد. را نشان می DFIGساختار متعارف سیستم تولید بادي  8-2شکل

مناسب  کنترل روشاعمال  توان بامی هاي سیستم حین تغییرات سرعت باد و رتور،مشخصهکنترل  امکان

  هاي مطلوب این سیستم تولید بادي را حاصل نمود.مشخصه ،هاي قدرتروي مبدل

 

  )2012(سمیعی و همکاران،  DFIG ساختار شماتیکی سیستم تولید بادي : 8- 2 شکل

و رفتار  راهبرد کنترلی مناسب که پاسخهاي فنی و اقتصادي سیستم، انتخاب با توجه به جنبه

در این  .)2012(سمیعی و همکاران، دینامیکی مناسبی را ارائه دهد، از اهمیت زیادي برخوردار است

مانند توان،  DFIGهاي کنترل متفاوتی براي کنترل پارامترهاي مختلف طرحراستا، در چندین دهه اخیر 

هاي کنترل برداري جریانی ها به دو بخش روشطرحگشتاور، سرعت، شار و جریان ارائه شده است که این 

   شوند.هاي کنترل مستقیم تقسیم میو روش

در مراجع  DFIGکنترل برداري جریانی اغلب به عنوان روشی شناخته شده و مشهور براي کنترل 

بر اساس کنترل بردار جریان  1996و همکاران در سال  1پناتوسط  روشمتعددي استفاده شده است. این 

ر در قاب مرجع گردان سنکرون جهت داده شده با بردار شا qو  dلفه ؤجریان روتور تجزیه شده به دو م

را در قاب مرجع گردان سنکرون  روشو همکاران، این  2مولر، 2002در سال  .استاتور انجام شده است

هاي جریان روتور براي لفهؤ، یکی از مروشجهت داده شده با بردار ولتاژ استاتور انجام دادند. در این 

لفه دیگري نیز براي ؤکه مشود در حالیکنترل غیرمستقیم توان اکتیو یا گشتاور و یا سرعت استفاده می

                                            
1 Pena 
2 Muller 

 از توربین بادي

 مبدل سمت شبکه مبدل سمت رتور

 شبکه
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گردد. در این روش که در آن تنظیم غیرمستقیم توان راکتیو یا ضریب توان و یا ولتاژ ترمینال استفاده می

هاي تجزیه شده جریان روتور حاصل لفهؤبواسطه تنظیم م DFIGهاي مختلف اي مشخصهکنترل لحظه

سازي به شدت وابسته به میزان انتیگرالی -تناسبیهاي شود، استفاده مناسب و موفق از کنترل کنندهمی

هاي استاتور و روتور است. از این ها و اندوکتانسو پارامترهاي واقعی ماشین نظیر مقاومت PIپارامترهاي 

رو کارایی این روش هنگامی که پارمترهاي واقعی ماشین با مقادیر نامی متناظر استفاده شده در سیستم 

  .یابدکاهش می متفاوت باشد،کنترلی 

روش  2002 و همکاران در سال 1گوخالبا در نظر گرفتن عملکرد گسسته اینورترهاي منبع ولتاژ، 

در مقابل مشکالت کنترل  DFIGعنوان راه حلی براي کنترل  به را )٢DTC(کنترل مستقیم گشتاور 

به طور مستقیم و مستقل با انتخاب و اعمال  DFIGکه درآن شار روتور و گشتاور . کردندبرداري ارائه 

در این حالت به علت اینکه  .شدندبردار ولتاژ مناسب بر اساس اطالعات شار روتور و گشتاور، کنترل می

ر تخمین زده شود. شار شود، الزم بود که شار روتواعمال می DFIGروي مبدل طرف روتور  DTCکنترل 

کاري مورد نظر محاسبه شده، سپس بردارهاي کلیدزنی از جداول  نیز بر اساس ضریب توان روتور مرجع

گرفته از مربوط به شار روتور و گشتاور بر کلیدزنی بهینه براساس موقعیت تخمینی شار روتور و خطاهاي

شد. از آنجایی که فرکانس تغذیه روتور که معادل با فرکانس هاي هیسترزیس انتخاب میکنترل کننده

تواند خیلی کم هم باشد، تخمین دقیق شار روتور تا حد زیادي نیازمند داشتن میاست و  DFIGلغزش 

، DFIGبراي کنترل سیستم  DTCاطالعات بسیار دقیق از پارامترهاي ماشین است. بنابراین روش 

  .نسبت به تغییرات پارامترهاي ماشین حساسیت زیادي را دارد

براساس  )DPCن(کنترل مستقیم توا روش، DFIGجهت کنترل سیستم  DTCبراساس اصول 

از آنجایی که دامنه و فرکانس ولتاژ . ارائه شد 2006و همکاران در سال  خوتخمین شار استاتور توسط 

شود. بردارهاي کلیدزنی از جدول کلیدزنی بهینه استاتور ثابت است، دقت تخمین شار استاتور تضمین می

گردد. بنابراین هاي اکتیو و راکتیو، انتخاب میخطاهاي توان با استفاده از موقعیت شار استاتور تخمینی و

                                            
1 Gokhale 
2Direct Torque Control 



 

20 

ثیر پارامترهاي ماشین روي عملکرد سیستم ناچیز و کم اهمیت أسیستم کنترلی خیلی ساده است و ت

متغیر است، پیچیدگی  DTCاست. ولی به علت اینکه فرکانس کلیدزنی در این روش همانند روش 

     یابد.طراحی و هزینه فیلتر افزایش می

، مطالعات DFIGبراي کنترل ، )2006(خیو و همکاران، مرجع  DPCپس از ارائه روش بنیادي 

این روش بنیادي  روي توسعه و بهبود )،2014)،(محمدي و همکاران، 2014و همکاران،  1ژانگ(دیگري 

تحقق فرکانس کلیدزنی ثابت و  و به منظور کاهش هزینه و پیچیدگی و DFIGجهت کنترل مقاوم 

 ،)2013و همکاران، 2کاردیناس(در مرجع شد.  ارائههمچنین بهبود عملکرد دینامیکی سیستم کنترلی 

  صورت گرفته است. DFIGهاي کنترلی مطرح براي راهبرداي از یک بازنگري کلی و بررسی و مقایسه

  رویکردهاي اخیر استخراج ماکزیمم توان بادي  2-3

را براي توربین  ، عملکرد سرعت متغیرهاي الکترونیک قدرتتوسط مبدل DFIGی کنترل دینامیک

هاي ایدهسازد. به کمک بادي با جداسازي فرکانس الکتریکی سیستم از سرعت مکانیکی روتور مجاز می

براي ژنراتورهاي  شود.استخراج توان ماکزیمم از باد حاصل می عملکرد سرعت متغیر و ، امکانیکنترل

 هاي مختلف باد که بواسطه تنظیم سرعتمتغیر، قابلیت استخراج توان ماکزیمم از باد در سرعتسرعت 

ها و راهبرداز  ساًهاي استخراج توان بادي ماکزیمم اسااي دارد. الگوریتمیابد، اهمیت ویژهروتور تحقق می

 .گیردمی ثیرأها تهاي کنترلی اعمال شده بر روي مبدلطرح

ها با توجه به این الگوریتم .هاي زیادي مطرح شده استزیمم توان بادي الگوریتمبراي استخراج ماک

د. با این حال، دو رویکرد اصلی در نگیرها شکل میهاي کنترلی اعمال شده بر روي مبدلها و طرحراهبرد

و  4،(سرینکوین)2006و همکاران،  3(کامبلونگ هاي استخراج ماکزیمم توان بادي وجود داردالگوریتم

: رویکرد اول بر اساس کنترل سرعت ماشین و رویکرد دوم بر اساس کنترل گشتاور و )2011همکاران، 
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- حلقهتوانند شامل میهاي کنترل برداري جریانی که هر دو رویکرد با استفاده از طرح .توان استوار است

  ، قابل اجرا است. باشندو توان یا گشتاور  هاي کنترل سرعت

یکرد اول)، از روش ) مبتنی بر کنترل سرعت (روMPPT( هاي ردیابی نقاط ماکزیمم توانریتمالگو

بادي توان یا گشتاور و روش تعیین مرجع سرعت بهینه متناظر با ماکزیمم  )1P&O( آشوب و مشاهده

هاي بادي که داراي خیري است، براي توربینأبه خاطر اینکه روشی ت P&Oکنند. روش استفاده می

ازدهی و هاي بادي با اینرسی متوسط و باال باینرسی کم هستند مناسب است ولی در مواجهه با توربین

با این حال، به علت عدم وجود حلقه کنترل  )،2004و همکاران،  2(وانگ دهدکارایی خود را از دست می

رعت براي استخراج هاي کنترل مستقیم توان یا گشتاور، این رویکرد یا حالت کنترل سسرعت درون طرح

  باشد.طور مستقیم قابل اجرا نمیماکزیمم توان بادي به 

 ، مرجع گشتاور و توان بیشینه و بهینه (به عنوان تابعی ازMPPTدر رویکرد دوم، جهت دستابی به 

به  )٣PSF( ک سیگنال توانبشود. کنترل فیدو  به درایو کنترل توان اعمال میسرعت روتور) تعیین شده 

(کامبلونگ و همکاران،  متداول استخراج ماکزیمم توان مبتنی بر رویکرد دوم است روشعنوان یک 

توان بهینه توربین بادي از نتایج آزمایشات حاصل شده سپس  -در این روش منحنی سرعت)، 2006

شوند ثبت می Look-up Tableاطالعات توان خروجی ماکزیمم و سرعت توربین بادي در جدولی به نام 

-ماکزیمم توان مندرج در جدول تعیین می -و مرجع توان براي سیستم کنترلی از روي مشخصات سرعت

در این روش، سیستم کنترلی فقط مراجع توان اکتیو و راکتیو را  )،2011(سرینکوین و همکاران،  شود

مرجع توان یا  کند و با موضوع کنترل سرعت سروکار ندارد. در چنین مواردي کهردیابی و کنترل می

شود، با ردیابی و کنترل توان از طریق از روي جداول فراهم می DFIGگشتاور بهینه براي سیستم کنترل 

شود. از طرفی براي سیستم کنترلی، تنظیم سرعت روتور براي استخراج ماکزیمم توان بادي تضمین نمی

رسد رو، به نظر میم شود. از این، سرعت چرخشی روتور به نوعی باید کنترل و تنظیMPPTدستیابی به 
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گیرد. که روش استفاده از جداول از تصوري غلط نسبت به موضوع استخراج ماکزیمم توان سرچشمه می

  بکار  MPPTرا براي  PSFهاي کنترلی که فاقد حلقه کنترل سرعت بوده و روش به طور کلی در سیستم
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Displacement of conventional synchronous generators by non-inertial units such as wind 

generators will result in reduced-system inertia affecting under-frequency response. With 

the increasing penetration of wind power in power systems, it is desirable for wind turbines 

to have similar characteristics as conventional synchronous generators. Conventional 

generators provide frequency support to the grid through the methods of inertial response, 

primary and secondary frequency control, whereas variable speed wind turbine generators 

(WTGs) do not have those desired abilities because they are integrated into the power grid 

via power electronic converters. Although many different control strategies have already 

been published to enable WTGs to temporarily support the transient frequency, the 

uncertain and probabilistic nature of the wind and the operational limitations threat the 

assured-effective participation of WTGs in temporarily frequency support. These 

challenges can be mainly obviated by integrating the energy storage systems in the 

network. Wind generators along with energy storage systems can be used to surely provide 

the frequency support for a low-inertia power system. 

This thesis proposes the cooperative frequency control strategy for doubly fed induction 

generators (DFIG) and the battery energy storage system (BESS) in coordination with 

diesel generators to participate in wind /diesel micro-grid frequency regulation during 

islanded operation. In this strategy, DFIG virtual inertia injection and BESS virtual 

synchronous generation are implemented to improve the performance of temporarily 

frequency support. With these approaches, the dynamic response of micro-grid frequency 

during islanded mode will achieve a significant improvement because it allows more time 

for diesel generator governors to fully react to frequency deviation. The BESS and DFIG 

handle the frequency as a primary control. And then, the secondary control in micro grid 

management system returns the increased power output of the DFIG and BESS into zero. 

The simulation results show that the proposed cooperative control strategy can regulate the 

frequency, and the secondary control action can contribute to improve the control 

capability and obviate capacitive limitations. 
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