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  الیاس کیساالئی

 
  بسیارخوب يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

  ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  دانشیار  پور خلیل ولیدکتر 
  

  داور  دانشیار  سیدجالل سیدشنوادکتر 
  

  داور  استادیار  سیدرضا موسوي اقدمدکتر 
  

  

  

  1396 -شهریور



 
 

  :تقدیم به
کنم به آنان که مهر  می هایم را تقدیم ماحصل آموخته

  ام است آسمانیشان آرام بخش آالم زمینی
  دستان پر مهر پدرم، به استوارترین تکیه گاهم
  چشمان سبز مادرم، ام به سبزترین نگاه زندگی

که هر چه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هر چه 
ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم  بکوشم قطره

  .بگویم
ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای  امروز هستی

  شما
تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان  راه آوردی گران سنگ

تان را  باشد که حاصل تالشم نسیم گونه غبار خستگی، نثار کنم
  .بزداید

  بوسه بر دستان پرمهرتان
 

 
 



 
 

  :گزاري سپاس
شمردن ، ند و شمارندگانندرستودن او بما، سپاس خدای را که سخنوارن

و سالم و دورود بر . حق او را گزاردن نتوانند، های او ندانند و کوشندگان نعمت

هم آنان که وجودمان وامدار ، طاهران معصوم، محمد و خاندان پاک او

  ...وجودشان است

اجل از آن است که در مقام قدردانی از ، بدون شک جایگاه و منزلت معلم

اما از ، چیزی بنگارم، با زبان قاصر و دست ناتوان ، ی ایشان شائبه زحمات بی

سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را ، آنجایی که تجلیل از معلم

اند تضمین؛ بر حسب  ه بر دستش سپردههایی را ک و سالمت امانت کند میتأمین 

: »ز و جلعمن لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر هللا «وظیفه و از باب 

که همواره بر کوتاهی و درشتی ، این دو معلم بزرگوارم، از پدر و مادر عزیزم

اند و در تمام  هایم گذشته قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت، من

با  تاداند؛ از اس چشم داشت برای من بوده یار و یاوری بیای زندگی ه عرصه

با ، پور که در کمال سعه صدر کماالت و شایسته؛ جناب آقای دکتر خلیل ولی

از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و ، حسن خلق و فروتنی

ردانی را دنامه را بر عهده گرفتند؛ کمال تشکر و ق زحمت راهنمایی این پایان

در این راه از زحمات بی دریغ استاد محترم جناب آقای دکتر مجید حسین .دارم

  .پور کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم

همچنین از آقایان دکتر سیدشنوا و دکتر موسوی اقدم که زحمت داوری 

  .نامه را متحمل شدند سپاسگزارم این پایان

امی عزیزانی که های عزیزم و تم از زحمات دوستان و همکالسی در پایان

، باشد که این خردترین. نمایم سپاسگزاری می، در این راه یاریگر بنده بودند

  ...بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید 
 

 



 
 

  الیاس: نامکیساالئی                                                    :  دانشجو خانوادگی نام

گذر از ولتاژ  طیتحقق شرا يمتصل به شبکه برا يباد  مزرعه دیکنترل جد يو استراتژ يتوپولوژ: نامهپایان عنوان

  )LVRT( نییپا

  پور دکتر خلیل ولی :راهنما استاد 

  مهندسی برق:  رشته                    کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

     اردبیلی محقق :دانشگاه  قدرت                                         : گرایش 

  99: اتصفح تعداد             06/96/ 21 :دفاع تاریخ                 فنی و مهندسی :دانشکده

  :چکیده

که  را به خود معطوف کرده است چنان يادیتوجه ز ریاخ يها باد در سال يبرق با استفاده از انرژ دیتول

 يها روگاهینفوذ ن بیضر شیبا افزا.هستند ریدپذیتجد يمنابع انرژ نیشدن به مهمتر لیدر حال تبد يمزارع باد

در هنگام وقوع  يباد يها روگاهین کند میاند که حکم  وضع شده يدیجد يها برق، دستورالعمل نیدر تام يباد

. بمانند یخود ادامه داده و متصل به شبکه باق دیشبکه برق همچنان به تول یاز خاموش يریجلوگ برايخطا 

 لیتبد يها ستمیالزامات اتصال به شبکه است که توسط س نیاز مهمتر یکی )LVRT( نییگذر از ولتاژ پا تیقابل

به  یلیو تحو يدیتول ویتتوان اک نیب يسازگارنا کیافت ولتاژ درشبکه،  یط. ردیمد نظر قرار گ دیباد با يانرژ

است که به عنوان  يسازگارنا نیا تیریبه دنبال مد نییگذر از ولتاژ پا تیمطالبه الزام قابل. شود یم جادیشبکه ا

سرعت ثابت  يباد يها نیاز تورب لمتشک يمزارع باد. باد مطرح است يانرژ لیتبدهاي  ستمیس يچالش برا کی

 ویوابسته به توان راکت يادیسرعت ثابت تا حد ز يباد يژنراتورها. دارند یفیضع نییگذر از ولتاژ پا تیقابل

 داریناپا صورت نیا ریدر غنیاز دارند اتصال کوتاه  يدر هنگام خطا يادیز ویتوان راکت بهآنها  که يهستند بطور

 يمزرعه باد دیجد يو توپولوژ یکنترل ياستراتژ کینامه  انیپا نیدر ا. قطع شوند تقدر ستمیاز س دیشده و با

با  یقفس سنجاب ییالقا يکه در آن ژنراتورها است شدهمزارع در نظر گرفته  نیا LVRT تیبهبود قابل براي

 ،کند میکار  ریسرعت متغ ين بادیکه با تورب هیاز دو سو تغذ ییبه ژنراتور القا، سرعت ثابت يباد نیتورب

که  دهد میبدست آمده نشان  جیمتلب انجام شده و نتا نکیمولیس طیالزم در مح يها يساز هیشب .اند شده متصل

راه حل مقرون به  کی هیاز دو سو تغذ ییبه ژنراتور القا يمزرعه باد دیاز تول ی، اختصاص بخشيشنهادیدر طرح پ

  .مزرعه و شبکه دارد يداریگذر از خطا و پا تیقابل شیدر افزا یخوب اریبس ریصرفه است و تاث

، هیـ دو سـو تغذ  یی، ژنراتور القـا یقفس سنجاب ییژنراتور القا ن،ییگذر از ولتاژ پا تی، قابليباد نیتورب: هاواژه کلید

  ویتوان راکت
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   مقدمه- 1- 1

ها را در جهان به خود ها و ملتهایی است که افکار دولتدغدغه امروزه بحث انرژي یکی از مهمترین

طور مستقیم به سیاستهاي مبحث انرژي یک مبحث استراتژیک است و به اصوالً. مشغول ساخته است

در این راستا با افزایش بحران منابع انرژي فسیلی و اهمیت . ها بستگی داردها و تعامالت بین آنکشور

اقتصادي نسبت به سایر منابع  و فنی توجیه بکارگیري انرژي بادي به لحاظ، محیطی یافتن مسائل زیست

در حال گسترش بوده و اي  نو و پاك به عنوان یکی از مهمترین این منابع به طور قابل مالحظههاي  انرژي

  . مطالعات مربوط به آن اهمیت و وسعت قابل توجهی به خود گرفته است

به صورت گسترده ولی پراکنده در اختیار بشر  است که تجدید پذیرهاي  انرژياز جمله انرژي باد 

عدم نیاز توربین ، داراي مزایاي بسیاري چون پایان ناپذیر بودن منبع آنآن قرار گرفته است و استفاده از 

پاك بودن و نداشتن آلودگی زیست ، کاهش مصرف سوختهاي فسیلیدر نتیجه بادي به سوخت و 

مختلف هاي  بهره برداري در ظرفیت برايقدرت مانور باالي توربین بادي ، ودن انرژي بادرایگان ب، محیطی

، کمتر بودن نسبی قیمت برق تولیدي توسط توربین بادي در بلند مدت، تولید با تغییر قطر روتور توربین

، عدم نیاز صبن جهتبزرگ فضاهاي عدم نیاز به ، تولید برق فرایندعدم نیاز به آب و یا دیگر سیاالت در 

، قابلیت ... کارآفرینی و، ایجاد اشتغال، بهره برداري وکنترل هاي  بخشبراي ساختمانهاي مخصوص به 

بادي با قدرت هاي  امروزه توربین. باشدمی را دارا تنوع بخشی به منابع انرژي و ایجاد سیستم پایدار انرژي

  . روند شوند و بصورت مجتمع در مزارع بادي به کار می چندین مگاوات تولید می
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  مروري بر قابلیت گذر از ولتاژ پایین در مزرعه بادي -  2- 1

مزارع بادي براي تحقق شرایط  )LVRT١(مسائل کیفیت توان و قابلیت گذر از ولتاژ پایین  تحلیل

  .اهمیت بسزایی داردجدید شبکه هاي  دستور العمل

به عنوان منابع بادي سرعت ثابت به خاطر  (SCIG2)سنجابی  قفس القایی ژنراتورهاي معموالً

عدم نیاز به ، هزینه کم، استحکام، عدم استفاده از جاروبک، هاي برجسته شان مانند ساختار ساده ویژگی

در هنگام وقوع خطاي اتصال کوتاه در اما آنها ، گیرند می نگهداري و سادگی عملکرد مورد استفاده قرار

نیاز به توان راکتیو زیادي براي بازیابی شار فاصله هوایی دارند و در صورت عدم جبران ، سیستم قدرت

توان راکتیو و اختالف زیاد بین گشتاور مکانیکی و الکترومغناطیسی ناپایدار شده و باید از سیستم قدرت 

تاثیرات جدي روي عملکرد سیستم قدرت  تواند می بادي بزرگ قطع شدن و خاموشی مزرعه. جدا گردند

  .داشته باشد

براي  LVRTجدید  شامل شرایط اي  یک سري دستورالعمل شبکه اخیراً، در راستاي رفع این مشکل

منابع بادي باید قادر باشند که در ، طبق این دستور العمل. است شدهمزارع بادي در طی اغتشاشات تعیین 

ولتاژهاي معین در محدوده زمانهاي معین به طور مقاوم و بدون تریپ خوردن به نحوي به برابر افت 

  .فعالیت خود ادامه داده و متصل به شبکه باقی بمانند

تولید بادي سرعت متغیر به علت قابلیت تحقق هاي  سیستم، هاي بادي با بزرگتر شدن اندازه توربین

 بیشینههاي محرك و استخراج مکانیکی روي قسمت ايتنشهکاهش ، شرایط دستورالعمل اتصال شبکه

  . توان از باد بواسطه عملکرد سرعت متغیر، توسعه و کاربرد گسترده تري یافته اند

با نرخ  )DFIG٣(توربین بادي مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه ، در میان منابع سرعت متغیر

و تلفات توان کمتر در مقایسه با ، هاهزینه کم مبدل در صد نرخ نامی ژنراتور به دلیل 30- 25هاي  مبدل

یک توربین . گیرد می تري مورد استفاده قرار سیستمهاي سرعت متغیر با نرخ مبدل کامل به طور وسیع

                                                           
1 Low Voltage Ride Through (LVRT) 
2 Squirrel Cage Induction Generator (SCIG) 
3 Doubly-Fed Induction Generetor (DFIG) 
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این منابع . توان را از هر دو مسیر استاتور ژنراتور و مبدل ها به شبکه منتقل کند تواند می، DFIGبادي 

قابلیت کنترل دو جهتی توان راکتیو و همچنین تولید توان اکتیو در دو حالت  ها بادي بواسطه مبدل

  .عملکردي باال و پایین سرعت سنکرون را دارند

هاي بادي سرعت ثابت به توربین LVRTبهبود پایدارسازي و افزایش قابلیت  براي، در این پایان نامه

یک توپولوژي خاص براي مزرعه ، تحقیقات پیشینهاي پایدارسازي معرفی شده در  جاي استفاده از روش

. است DFIG هاي بادي سرعت ثابت و توربین بادي سرعت متغیرگردد که مرکب از توربین می بادي ارائه

سازي دینامیکی توان هاي جبران قابلیت تواند می کنترلی مناسبهاي  این توپولوژي بواسطه استراتژي

ام بروز خطا فراهم نماید و باعث بهبود پایداري گذرا و کیفیت توان را در هنگ LVRTنیاز وراکتیو مورد

کنترلی اش در مجموعه مزرعه بادي هاي  به همراه استراتژي DFIGحضور منابع بادي سرعت متغیر. گردد

باعث افزایش توجیه پذیري اقتصادي کل مزرعه بادي شده و  تواند می به عنوان یک منبع تولیدي اضافی

  . به نصب هرگونه جبرانسازهاي راکتیو و پایدارسازها را مرتفع نمایدهمچنین نیاز 

 بیان مسئله - 3- 1

قدرت بسیاري از مناطق و کشورها ممکن است اثر قابل هاي  افزایش سطح نفوذ قدرت باد در سیستم

 لذا ارتباط بین توربین بادي و شبکه و مشکالت آنها در حالت، توجهی بر عملکرد سیستم قدرت بگذارد

اتصال به شبکه اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شبکه ها دنبال راههایی هستند که مطمئن 

لذا  کنند شوند این نوع جدید سیستمهاي قدرت تا حد ممکن مانند سیستمهاي تولید توان متعارف رفتار

ا الزامات فنی و اپراتورهاي سیستم انتقال عموم، عملکردي مزارع بادهاي  براي هماهنگ کردن مشخصه

باد براي هاي  مقررات خاصی تحت عنوان مقررات شبکه به منظور مشخص کردن شرایطی که توربین

موضوعات مرتبط با ، این استانداردها .کنند می متصل شدن به شبکه رعایت کنند براي مزارع باد وضع

 ولتاژ تحت شرایط حالت پایدار و گذرا را محدودهظرفیت توان راکتیو و ، عملکرد فرکانسی محدوده

در ، که مزارع بادي باید مشابه نیروگاههاي متعارف کند می مقررات جدید شبکه تصریح. دهند می پوشش

د و بر رفتار مزرعه باد در شرایط عملکرد غیر نمشارکت داشته باش) فرکانس و ولتاژ(کنترل سیستم قدرت 
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همواره مزارع بادي بزرگ متصل به ، شبکه در دهه اخیر هاي لدستورالعم. طبیعی شبکه تاکید دارد

سازند که در صورت وقوع اتصال کوتاه در شبکه افت ولتاژ تا درصد  را مقید می )HV(ولتاژ باال هاي  شبکه

براي مدت زمان مشخصی را تحمل کرده و منجر به ناپایداري یا قطع اتصال ) در بعضی موارد 0%(معینی 

   .از شبکه نشوند

است به این معنی که براي  )LVRT(قابلیت گذر از ولتاژ پایین ، یکی از الزامات مقررات شبکه

در زمان افت ولتاژ ، شوند می رفع عادياطمینان از عدم دست دادن تولید براي خطاهایی که بصورت 

متصل به شبکه بماند و بر ، توربین باید یک مدت مشخص قبل از اینکه مجاز به جدا شدن از شبکه باشد

اساس استانداردهاي موجود به پایداري شبکه کمک کند چرا که قطع شدن سریع یک ژنراتور باد 

  . اثر منفی بر شبکه داشته باشد تواند میمخصوصا در مورد مزارع بادي بزرگ 

 هاي پژوهش اهداف و ضرورت - 4- 1

هاي  فن آوري، جام شده از دو دهه پیش تا کنونبا توجه به پتانسیل انرژي باد در کشور و اقدامات ان

انجام شده هاي  مربوط به تجهیزات توربین بادي در کشور در حال توسعه و پیشرفت است و با برنامه ریزي

  .باشد می ایجاد مزارع بادي در کشور در حال تحقق

نو ایران و طبق اي ه با عنایت به موقعیت مناسب جغرافیایی ایران و بر اساس آمارهاي سازمان انرژي

ایستگاه و در مناطق مختلف کشور، میزان ظرفیت اسمی  60اطلس بادي، بر اساس اطالعات دریافتی از 

هاي صورت گرفته، میزان انرژي قابل استحصال  بر پایه پیش بینی. مگاوات است 60000سایتها در حدود 

شود که موید پتانسیل قابل توجه  یمگاوات تخمین زده م 18000بادي کشور از لحاظ اقتصادي بالغ بر 

کشور در زمینه احداث نیروگاههاي بادي و همچنین اقتصادي بودن سرمایه گذاري در صنعت انرژي باد 

لزوم مطالعه منابع ، همچنین در ایران با توجه به گستردگی شبکه و تلفات موجود در بخش انتقالاست 

در واقع مزارع بادي اصلی  .شود بیش از پیش احساس می، تولید پراکنده و تجدید پذیر از جمله انرژي باد

براي اینکه ، اخیرا. شوند می کیفیت توان و احیانا ناپایداري شبکه محسوبهاي  ترین دلیل تخریب شاخص

یک سري ، عملکرد پایدار و موثر و اقتصادي سیستمهاي قدرت شامل مزارع بادي تضمین شود
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که حداقل شرایط فنی را براي مزارع  است شدهبراي مزارع بادي تعیین اي  هاي اتصال شبکهدستورالعمل

هاي تولیدي و مصرفی و همچنین حفظ سطح کیفیت مطلوب و امنیت حفظ تعادل توان برايبادي 

که نیروگاههاي بادي در هنگام  کند میجدید وضع شده حکم هاي  دستورالعمل. دارد می سیستم ملزم

ر جلوگیري از خاموشی سراسري به تولید خود ادامه دهند و به شبکه متصل به منظو، وقوع خطا در شبکه

اساسا روي نقطه اتصال مشترك سیستم الکتریکی عمومی و ، هاي اتصال شبکهدستورالعمل. باقی بمانند

  .مزرعه بادي متمرکز هستند

هاي ژنراتورهاي القایی قفس سنجابی استفاده از آنها در سیستمهاي تولید بادي  به دلیل ویژگی

پوشش شار شکاف هوایی  برايسرعت ثابت متداول است اما این ژنراتورها به علت نیاز به توان راکتیو زیاد 

دچار  ،براي مزرعه بادياي  در هنگام بروز خطا در سیستم و در مواجهه با شرایط دستورالعمل جدید شبکه

اجبارا از سیستم ، شوند و به دلیل اختالف زیاد بین گشتاور الکتریکی و مکانیکی ناپایدار شده می مشکل

با . اساسا ژنراتورهاي القایی قفس سنجابی گرایش به ممانعت از بهبود و بازیافت ولتاژ دارند. شوند می قطع

 تواند می جدا شدن آنها از سیستم، تامین برقتوجه به سطح نفوذ باالي توان بادي منابع سرعت ثابت در 

شبکه برق کشور نیروگاههاي بادي،  تاثیر جدي در عملکرد سیستم قدرت داشته باشد لذا در کنار توسعه

مطالعات سیستم قدرت به همراه نیروگاههاي بادي از یکسو و الزامات و هاي  نیازمند تدوین رویه

کشور ما چند سالی است که در . باشد می به شبکه از سوي دیگر اتصال این مزارع برايدستورالعمل هایی 

جدي و موثري برداشته است و الزم است براي تحقق استفاده جدي و تاثیر گذار از این هاي  این راه قدم

  . تمام بسترهاي فنی و اجرایی الزم به کمال ایجاد شود، انرژي با دسترسی آسان و ارزان

هاي کنترلی  براي مزارع بادي به همراه استراتژياي  ختار اصالح یافتهاینجاست که ضرورت معرفی سا

و جبران دینامیکی توان راکتیو مورد نیاز در شرایط عادي و خطا  LVRTتامین شاخص  برايمناسب 

  .گردد تا از جداشدن مزارع بادي از سیستم قدرت جلوگیري گردد می آشکار
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 جمع بندي و محتواي پایان نامه  -5- 1

، مزارع بادي سرعت ثابت در مواجه با خطاهاي گذرا LVRTوجه به پایین بودن قابلیت پایداري وبا ت

و ارائـه توپولـوژي جدیـد ترکیبـی و      DFIGدر این پایان نامه ضمن اختصاص بخشی از تولید به ژنراتـور  

با بهبود پایـداري   - 1: با تعریف استراتژي کنترل مناسب بتوان است شدهسعی ، اصالحی براي مزرعه بادي

تـوان   - 2. را افـزایش داد  و شـبکه  بـادي  قابلیت اطمینان و پایداري مزرعـه ، LVRTگذرا و تحقق شرایط 

بادي سرعت ثابت و سرعت متغیر هاي  راکتیو را به طور موثر کنترل نمود و نوسانات ولتاژ را براي سیستم

  .یشترین مقدار توان ممکن را از مزرعه بادي به شبکه تزریق کردب - 3کاهش داد 

فصل اول در خصوص کلیات و ضرورت پژوهش در خصوص مزارع بادي و لزوم تحقق قابلیت گذر  در

  . از ولتاژ پایین در مزارع بادي مطالبی ارائه شد

ن و ایران بحث هاي نو به ویژه انرژي باد در جها در فصل دوم ابتدا در خصوص جایگاه انرژي

هاي رایج مورد استفاده براي مولد توربین بادي  هاي بادي و تکنولوژي سپس در خصوص توربین است شده

  . است شدهآورده مطالبی ارائه و در نهایت مروري بر کارهاي انجام شده 

 (DFIG)دینامیکی و ریاضی توربین و ژنراتور القایی دو سو تغذیه  سازي مدلدر فصل سوم ابتدا به 

هاي سمت روتور و شبکه و  آنگاه سیستم کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه براي مبدلپرداخته شده 

سپس درباره  است شدهسازي  مدلهمچنین روشهاي کنترل مستقیم توان و کنترل برداري مربوطه بحث و 

بادي پیشنهادي و پس از آن ساختار و توپولوژي مزرعه و  شدهشبکه و تحقق آن بحث  هاي دستورالعمل

  .است شدهشخیص مرجع توان ارائه دیاگرام ت

و در فصل  گرفتهدر فصل چهارم یافته ها و نتایج پژوهش در شبکه ارائه شده مورد بررسی قرار 

   .گرفته استهاي پژوهش صورت  جمع بندي و نتیجه گیري یافته مپنج
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  دومفصل 

 

  و مروري بر کارهاي انجام یافته مبانی نظري پژوهش
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  کلیات  - 1- 2

در خصوص انرژي باد و چگونگی به وجود آمـدن آن بیـان خواهـد شـد     اي  در این فصل ابتدا مقدمه

سپس پتانسیل تولید برق از انرژي باد در جهان و ایران مبتنی بر آمار و ارقام سازمانها و موسسات معتبـر  

هاي انرژي باد مطالبی بـه اختصـار    ها و چالش ارائه خواهد شد و درباره مزیت نوهاي  فعال در زمینه انرژي

شود سپس در خصوص معماري توربین بادي و انواع آن بحث شده و در انتها مروري بـر کارهـاي    می بیان

  . خواهیم داشتانجام گرفته قبلی 

  چگونگی به وجود آمدن و تاریخچه آن، انرژي باد -2- 2

انواع مختلف انرژي حرارتی خورشید است که در اثر گرم شـدن زمـین بـه وسـیله      انرژي باد یکی از

تـوان در سـطح    مـی  قسمت عمده انرژي که در حرکت باد وجـود دارد را . آید می تابش خورشید به وجود

رسد و سـرانجام بـاد انـرژي     می کیلومتر در ساعت 160جاییکه سرعت مداوم باد به . فوقانی جو پیدا کرد

ترا وات انـرژي   72براساس یک برآورد کلی . دهد می ر اثر اصطکاك با سطح زمین و جو از دستخود را د

اضـافه  قابلیت مقدار این به انرژي الکتریکی را دارد و  شدن باد در روي زمین وجود دارد که قابلیت تبدیل

  ).2005، 1آرچر و جاکوبسون(شدن را نیز دارد 

ایرانیان اولین کسـانی بودنـد   . مختلف بکار گرفته استهاي  شیوه بشر از زمانهاي دور انرژي باد را به

، بادي استفاده کـرده انـد  هاي  سال قبل از میالد مسیح براي آرد کردن غالت از آسیاب 200که در حدود 

همچنین مصریان باستان از . خورد می که امروزه آثار آن در نواحی خواف و تایباد در شرق کشور به چشم

مـردم  ، در قرن هفدهم مـیالد . نده اخود روي رودخانه نیل استفاده کردهاي  اي راندن کشتینیروي باد بر

  .)2نو ایرانهاي  سازمان انرژي(بادي را بهبود دادند هاي  هلند طرح پایه آسیاب

  ل تولید برق از انرژي باد در جهان و ایرانیپتانس - 3- 2

فسیلی تاثیر قابل توجهی در آب هاي  در حال حاضر پذیرش عمومی وجود دارد که سوزاندن سوخت

اي  کاهش موثر در تغییرات آب و هوا مستلزم کاهش عمیق در انتشار گازهاي گلخانه. و هواي جهانی دارد
                                                           

1 Archer & Jacobson 
2 Renewable Energy Organization of Iran (www.suna.org.ir) 
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از این رو استفاده از منابع تولید . ضروریست 2050تا سال  60-80%براساس برآورد بریتانیا کاهش ، است

تبدیل به هدف مهم سیاست انرژي ، بعالوه میزان تقاضا، عتمادمقرون به صرفه و قابل ا، برق کم کربن

  .بسیاري از کشورهاست

تولید برق داشته هاي  در طول چند سال گذشته انرژي باد سریعترین نرخ رشد را در میان انواع روش

 لیدتنوع انرژي و امنیت تو، است که توسعه آن نشانگر نگرانی سیاست گذاران ملی بر تغییرات آب و هوایی

  .دهد می به خوبی این موضوع را نشان 1- 2و جدول  1- 2شکل   .)2009، و همکاران1آنایا(باشد  می

  

  )2انجمن جهانی انرژي باد( 2016 تا  2001ظرفیت نیروگاه بادي نصب شده در دنیا بین سالهاي  :1- 2شکل 

  )2انجمن جهانی انرژي باد(اي  توزیع منطقه-)MW( بادي نصب شده در دنیاهاي  ظرفیت کل نیروگاه :1-2جدول

  2015پایان  منطقه
ظرفیت جدید نصب شده در سال 

2016  

مجموع تا سال 

2016  

  3,906  418  3,488  آفریقا و خاورمیانه

  203,685  27,721  175,970  آسیا

  161,330  13,926  147,899  اروپا

آمریکاي التین و 

  کارائیب
12,218  3,079  15,296  

  97,611  9,359  88,283  آمریکاي شمالی

  4,963  140  4,823  اقیانوسیه

  486,790  54,642  432,680  کل دنیا

                                                           
1 Anaya 
2 Global Wind Energy Council (www.gwec.net) 
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و بـا تنـوع آب و    است شدهجمهوري اسالمی ایران در بخش غربی فالت و در جنوب غرب آسیا واقع 

گسـترش بهـره    بـراي بسـتر مناسـبی   ، در ایران باتوجه به وجود مناطق باد خیز. هوایی زیادي روبرو است

انجام شـده در زمینـه انـرژي بـاد     هاي  یکی از مهمترین پروژه. باشد می بادي فراهمهاي  برداري از توربین

 60طبق اطلـس بـادي تهیـه شـده و براسـاس اطالعـات دریـافتی از        . تهیه اطلس بادي کشور بوده است

بـر  . باشـد  مـی  مگاوات 60000میزان ظرفیت اسمی سایتها در حدود ، ایستگاه و در مناطق مختلف کشور

میزان انرژي قابل استحصال بادي کشـور از لحـاظ اقتصـادي بـالغ بـر      ، صورت گرفتههاي  پایه پیش بینی

بادي هاي  پتانسیل قابل توجه کشور در زمینه احداث نیروگاه مویدشودکه  می مگاوات تخمین زده 18000

  .)1نو ایرانهاي  سازمان انرژي(باشد  می و همچنین اقتصادي بودن سرمایه گذاري در صنعت انرژي باد

  انرژي بادهاي  مزیت ها و چالش - 4- 2

  مزایا -2-4-1

احتراقـی کـه بـه    هـاي   انـرژي بـاد ماننـد سـایر نیروگـاه     . پاك استسوخت انرژي باد یک منبع  - 1

  .هوا را آلوده نمی کند، فسیلی مانند زغال سنگ و یا گاز وابسته هستندهاي  سوخت

زغال ، ول مانند انرژي هسته ايعمبرخالف منابع تولید برق م، انرژي باد از آب استفاده نمی کند - 2 

  .کنند می سنگ یا گاز که از آب براي خنک کنندگی استفاده

  .و در کشور فراوان است بودهباد یک منبع انرژي داخلی  - 3

  .نرژي خورشیدي استدر واقع نیروي باد شکلی از ا، قدرت باد پایان ناپذیر است - 4

میلیـارد دالر   8/8در بخـش انـرژي بـاد بـیش از      2016سـال  در  .کند می انرژي باد شغل ایجاد - 5

و یـک   صـد سرمایه گذاري خصوصی در اقتصاد ایاالت متحده جهت ساخت پروژه ها انجام شد و بیش از 

  .)ایاالت متحده 2017براساس گزارش اشتغال انرژي سال (نفر به کار گرفته شد  هزار

                                                           
1 Renewable Energy Organization of Iran (www.suna.org.ir) 
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  ها چالش -2-4-2

بـا اینکـه هزینـه تولیـد     . توان بادي باید با منابع تولید متعارف براساس هزینه به رقابت بپـردازد  - 1

رمایه گـذاري  این فناوري نیاز به سـ ، سال گذشته کاهش یافته است 10نیروي باد به طور چشمگیري در 

  .اولیه باالتري نسبت به ژنراتورهاي با سوخت فسیلی دارد

که در آن برق مورد نیاز  یدور از شهرستان، سایتهاي بادي خوب اغلب در مکانهاي دور قرار دارند - 2

  .شود که برق را از مزرعه بادي به شهرستان انتقال دهد احداثبنابراین خطوط انتقال باید . است

هـاي   اگرچه نیروگـاه . بادي ممکن است باعث ایجاد پارازیت و تغییر میدان دید شوندي ها توربین - 3

امـا  ، دنـ معمـول دار هـاي   باد قدرت تاثیرگذاري کمتري بر جوامع و محیط زیست نسبت به سایر نیروگـاه 

  .توربین و چشم انداز بصري وجود داردهاي  نگرانی هایی درخصوص صداي ایجاد شده توسط پره

بادي آسیب کمتري را نسبت به برخی منابع تولید متعارف به حیات وحـش  هاي  توربین هرچند - 4

پرنـدگان در حـال پـرواز در    . به حیات وحش محلی آسیب برساند تواند می توربینهاي  پره، دنکن می وارد

تجدیـد  هاي  دپارتمان بهره وري انرژي و انرژي(توربین در حال گردش کشته شده اند هاي  برخورد به پره

  .)1پذیر آمریکا

  معماري توربین بادي - 5- 2

 شود که براي تبدیل انرژي جنبشی باد به انرژي مکانیکی بـه کـار   می توربین بادي به توربینی گفته

  .رود که توان بادي نام دارد می

معماري طراحی یک توربین بادي موجود هست و در طول سالها بسیاري هاي  تعداد زیادي از گزینه

تجاري براي تولید برق به یک محور هاي  با این حال درحال حاضر طرح. است شدهطراحی ها کشف از این 

بـزرگ تـر تمایـل دارنـد کـه در      هاي  ماشین. شوند می سه پره و یک توربین خالف جهت باد همگرا، افقی

  .ساده با سرعت ثابت هستندهاي  توربین، کوچکترهاي  سرعت متغیر عمل کنند در حالیکه ماشین

                                                           
1 https://energy.gov 
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، کنند می بادي تولید برق مدرن از روتور خالف جهت باد سه پره استفادههاي  در حال حاضر توربین

  . است شدهتجاري استفاده هاي  در توربین، اگرچه قبل از آن از روتورهاي دو پره و حتی یک پره

توسط ي ه منظور استخراج انرژي باد عبورکاهش تعداد پره بدان معنی است که روتور مجبور است ب

اگرچه سرعت روتـور بـاال جـذاب تـر اسـت کـه در آن        .دیسک روتور در سرعت چرخشی باالتر عمل کند

یابـد امـا سـرعت نـوك پـره بـاال منجـر بـه افـزایش سـرو صـداي             مـی  ضریب گیربکس مورد نیاز کاهش

صـري  روتورهـاي سـه پـره جـذابیت ب    ، مهمتر از همه. شود می آیرودینامیکی و افزایش تلفات کشیدن پره

 تولید بـرق بـزرگ اسـتفاده   هاي  بیشتري از سایر طرح ها دارد و بنابراین درحال حاضر همیشه در توربین

  .دنشو می

  باديهاي  انواع توربین 1- 5- 2

  بادي سرعت ثابتهاي  توربین - 1- 1- 5- 2

هسـتند متشـکل از یـک روتـور     اي  بادي سرعت ثابت تجهیزات الکتریکـی نسـبتاً سـاده   هاي  توربین

سـرعت بـاال و یـک     محـور یک ، دنده جعبهیک ، سرعت پایین محورآیرودینامیکی در حال گردش با یک 

آنها شاید ، از منظر سیستم الکتریکی). شود می بعضی اوقات تحت ژنراتور آسنکرون شناخته(ژنراتور القایی 

با سرعت کمتـر   محورگشتاور اعمال شده به  براي به بهترین وجه به عنوان یک فن بزرگ در حال گردش

  .دنشو  از جریان باد درنظر گرفته

  

  )2009، و همکاران 1آنایا( طرح یک توربین بادي سرعت ثابت :2- 2شکل 

                                                           
1 Anaya 

 انداز نرم راه
ترانسفورمر 

 توربین

ژنراتور القایی قفس  بانک خازن

 سنجابی
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از یک ژنراتور القایی قفـس سـنجابی کوپـل شـده بـه       توربینشود  می همانطور که از شکل مشاهده

لغزش عملیاتی ژنراتور تغییرات کمی به عنوان . است شدهتشکیل ماتور سیستم قدرت توسط یک ترانسفور

با این حال بدلیل . تغییرات سطح توان عملیاتی دارد و بنابراین سرعت چرخشی به طور کامل ثابت نیست

باشد به این نوع از توربین بادي به طور معمـول   می 1%طور کلی کمتر از آنکه تغییرات لغزش عملیاتی به 

  .شود می عنوان سرعت ثابت اطالق

  بادي سرعت متغیرهاي  توربین -2-5-1-2

از سرعت ثابت به سرعت ها نیز  توربینتکنولوژي ، بادي بزرگ تر شدههاي  همانطور که اندازه توربین

مورد  هاي دستورالعملکردن  هپشت این تحوالت عمدتاً توانایی برآورددرایورهاي . است تغییر یافتهمتغیر 

  .نیاز اتصال به شبکه و کاهش بارهاي مکانیکی به دست آمده با عملیات سرعت متغیر را دارند

  :درحال حاضر رایج ترین ساختارهاي توربین بادي سرعت متغیر بشرح ذیل است

 )DFIG(تغذیه  وبا ژنراتور القایی از دو سبادي توربین  -

 )FRC1(ظرفیت کامل  مبدلتوربین بادي با  -

  )DFIG(توربین بادي با ژنراتور القایی از دو سو تغذیه  -2-5-1-2-1

کـه   اسـت  شـده نشـان داده   3- 2معمول به طور شماتیک در شکل  DFIGساختار یک توربین بادي 

یـا خـارج   که جریان را به داخل  2لغزانهاي  متشکل است از ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده با حلقه

کنترل شده به روتـور در فرکـانس   ولتاژو عملیات سرعت متغیر با تزریق  کند می سیم پیچی روتور هدایت

  .آید می لغزش بدست

                                                           
1 Fully Rated Converter (FRC) 
2 Slip Ring 
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  )2009، و همکاران 1آنایا( DFIGساختار معمول یک توربین بادي  :3- 2شکل 

 AC/DCمبدل قدرت فرکـانس متغیـر براسـاس دو    یک به طور معمول سیم پیچی روتور از طریق 

IGBT
مبـدل  . شود می تغذیه DCلینک شده توسط یک باس  )VSCs3(ولتاژ  بعمنهاي  مبدلبر مبتنی  2

متغیر عملیات سرعت ، کند می قدرت که فرکانس الکتریکی شبکه را از فرکانس مکانیکی روتور جداسازي

در ، توان را از طریق استاتور و روتـور تحویـل شـبکه دهـد    ، تواند می DFIGیک سیستم  .سازد می را قادر

اگـر ژنراتـور بـاالي    . این بستگی به سرعت چـرخش ژنراتـور دارد  . کند می حالیکه روتور اغلب توان جذب

د شد و اگر ژنراتور زیر توان توسط روتور از طریق مبدل ها تحویل شبکه خواه، سرعت سنکرون عمل کند

  .سرعت سنکرون عمل کند در اینصورت روتور توسط مبدل ها از شبکه توان جذب خواهد کرد

  )FRC(توربین بادي با مبدل ظرفیت کامل - 2- 2- 1- 5- 2

ایـن نـوع از   . است شدهنشان داده  4- 2ساختار معمول توربین بادي با مبدل ظرفیت کامل در شکل 

 الکتریکـی هـاي   از ژنراتوراي  نباشد و در طیف گسترده یاباشد و  دنده جعبهتوربین ممکن است شامل یک 

  .به عنوان مثال روتور سیم پیچی القایی سنکرون و یا مغناطیس دائم سنکرون، به کار گرفته شود تواند می

عملیات دینامیکی ژنراتور الکتریکی بـه طـور   ، رود می همانطور که همه توان از توربین توسط مبدل قدرت

که سـرعت   فرکانس الکتریکی ژنراتور ممکن است تغییر کند هنگامی. است شده مجزاموثر از شبکه قدرت 

                                                           
1 Anaya 
2 Insulated Gate Bipolar  Transistor (IGBT) 
3 Voltage Source Converter (VSC) 

 مبدل قدرت

ژنراتور القایی با 

 هاي لغزان حلقه
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پس اجازه عملیـات سـرعت متغیـر در    ، در حالیکه فرکانس شبکه بدون تغییر باقیمانده، کند می باد تغییر

  .شود می توربین بادي داده

  

  )2009، و همکاران 1آنایا(FRC  ساختار معمول توربین بادي  :4- 2شکل 

 )GSC(در حالیکه مبدل سـمت ژنراتـور   . مختلف مرتب کردهاي  توان به شیوه می توان راهاي  مبدل

PWMیک دیود یکسوساز یا یک  تواند می
) NSC(مبـدل سـمت شـبکه    ، باشد )VSC(مبدل منبع ولتاژ  2

کنترل بهره برداري از ژنراتور و جاري شدن توان به شبکه  براياستراتژي . باشد می PWM VSCنوعاً یک 

حفـظ   برايتوان  می بکه رامبدل سمت ش. بسیار به نوع آرایش مبدل قدرت بکار گرفته شده بستگی دارد

راتور کنترل شده توسـط مبـدل سـمت ژنراتـور     در مقدار ثابت با گشتاور اعمال شده به ژن  DCس ولتاژ با

توان اکتیو از طریق مبدل ها با انرژي بسـیار کـم   . معکوس شود تواند می متناوباً فلسفه کنترل. کرد مرتب

توان توسط  می از این رو گشتاور اعمال شده به ژنراتور را. شود می منتقل  DCذخیره شده در خازن لینک 

باشـد   مـی  ر مبدل قادر به تولید یا جذب توان راکتیو به طـور مسـتقل  ه. مبدل سمت شبکه کنترل نمود

  .)2009، ناو همکار3آنایا(

  مروري بر کارهاي انجام یافته -2-6

هـاي   سـازي  ي سـرعت متغیـر در شـبیه   دهاي با یک مدل عمومی براي توربینو همکاران  4اسلوتوگ

  تولید برق بیشتر از همیشه به  برايهاي بادي  گرایش به توربین. نددینامیکی سیستم قدرت ارائه کرده ا

                                                           
1 Anaya 
2 Pulse Width Modulation(PWM) 
3 Anaya 
4  Slootweg ،2003 

 القایی/ ر سنکرونژنراتو

 مبدل قدرت
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Generation of electricity by wind power has received considerable worldwide 

attention in the recent years. As wind farms are becoming the most important renewable 

energy sources, by increasing the penetration rate of wind power plants in power supply, 

new regulations have been introduced to which wind power plants continue to produce and 

remain connected to the grid during an error to prevent the power grid outage. Low 

Voltage Ride-Through (LVRT) is one of the most dominant grid connection requirements 

to be met by Wind Energy Conversion Systems (WECS). In presence of grid voltage dips, 

a mismatch is produced between the generated active power and the active power delivered 

to the grid. Low voltage ride through requirement demands management of this mismatch, 

which is a challenge for the WECS. Wind farms made up of fixed speed wind turbines, 

have the potential for low and weak voltage transmission. Fixed speed wind generators are 

largely dependent on reactive power so that they need a lot of reactive power in short 

circuit faults; otherwise it is unstable and should be disconnected from the power system. 

In this thesis, a new typical and control strategy is considered for wind farm to improve the 

LVRT capability of these fields. In which, squirrel cage induction generators and fixed 

speed wind turbine are connected to doubly-fed induction generator, they work with 

variable speed wind turbines. The required simulations are carried out in the Matlab 

Simulink environment and the results show that in the proposed scheme, the dedicated 

production of wind farm to the doubly-fed induction generator is a cost-effective solution 

and has a great impact to increase fault ride through and the stability of the farm and 

network. 

Keywords: Wind turbine, Low voltage ride through, Squirrel cage induction generator, 

doubly-fed induction generator, Reactive power 

 

 

  



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering  

Department of Electrical Engineering  

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Power Engineering 

 

Title: 

A New Topology and Strategy Control for Grid Connected Wind Farm to 

Meet Low Voltage Ride Through Requirements 

 

Supervisor: 

Khalil Valipour (Ph.D) 

 

By: 

Elyas Kisalaei 

September-2017 

 

 


