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چکیده 
امروزه ،ضرورت استفاده از ژنراتورهای بادی به منظور تولید انرژی و مسایل زیست محیطی ،اهمیت مطالعه هر چه بیشتر این نوع ژنراتورهاا را نشاان
می دهد .بدین منظور در این مقاله پس از ارایه مدل غیرخطی سیستم ،رفتار دینامیکی غیرخطی ژنراتور القایی در نیروگااه باادی ماورد بررسای قارار
گرفته است .مدلسازی سیستم به صورت تحلیلی با نوشتن معادالت دیفرانسیل حاکم بر رفتار آن انجام شاده اسات و معاادالت دیفرانیسال ماذکور
توسط روش ریاضی رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است.
با استفاده از مدل ارایه شده حساسیت پاسخ دینامیکی سیستم در برابر تغییرات پارامترهای مختلف اجزا سیستم از جملاه ژنراتاور ماورد مطالعاه قارار
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ادامه به تحلیل حساسیت در تغییرات سرعت اولیه ،تغییر در نسبت X R
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.1مقدمه

وابستگی به زمان و تغییرات سرعت روتاور دارای پیچیادگی زیاادی

امروزه ،با توجه به افزایش روزافزون اهمیت انرژیهاای تجدیدپاذیر

هستند ،که به منظور کاهش محاسبات و حال معاادالت دیفرانسایل،

بهخصوص انرژی باد ،ماشینهای القایی در حالات ژنراتاوری بیشاتر

متغیرها را میتوان به چارچوب مرج دلخواه انتقال داد که در سرعت

مورد توجه قرار گرفته اند و انجام تحقیقات و ارایه دستاوردهای جدید

زاویاهای اختیااری مایچرخناد

در این زمینه بیش از پیش مورد نیاز است .ماشینهای القاایی قفاس

).2013

سنجابی به دلیل قیمت پایین ،مقاوم بودن و سهولت نگهداری بهوفور

در این مقاله به بررسای رفتاار دیناامیکی غیرخطای ژنراتاور القاایی

در صنعت به کار میروند .همین مزایا این ماشین را به عنوان گزینهای

خودتحریک ،با استفاده از مدل ساده پرداخته شده است .در ادامه باه

مناسب برای استفاده در سیساتمهاای باادی سارعت متغیار مطار

آنالیز حساسایت سیساتم باا تغییار در پارامترهاای مختلاف سیساتم

میکند (شاادمان و همکااران )2339 ،و

(SahebkarFarkhani & Najafi,

& (SahebkarFarkhani

پرداخته و تاثیر آنها بر پارامترهای مختلف سیستم مورد بررسی قارار

) .Najafi, 2013توربینهای بادی یکی از تکنولوژیهای انرژیهای

گرفته شده است .مدلسازی سیستم باهصاورت تحلیلای باا نوشاتن

نو می باشند که امروزه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است .علات

معادالت دیفرانسیل حاکم بر رفتار آن انجاام شاده اسات .معاادالت

پیشرفت ساری آن مساایل زیسات محیطای و اقتصاادی مایباشاد

دیفرانیسل مذکور توسط روش رانگ کوتا مرتبه چهار حل شده است.

) .(SahebkarFarkhani & Najafi, 2013در نتیجه پارداختن باه
.2مدلدینامیکیسیستم

آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
پدیده خودتحریکی در ژنراتاور القاایی در

به منظور بررسی رفتار دینامیکی ژنراتور باید این ژنراتور را به سیستم

(Agalgaonkar et al.,

) 2013; Elder et al., 1983ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات .در

قدرت وصل کرد .درواقا سیساتم هاای قادرت شاامل ژنراتورهاای

(Osheiba & Rehman, 1991; Rajakaruna & Bonert,

مختلف و بار میباشند که از طریا شابکههاای انتقاال باا هام در

) 1993مدل های مختلفی براساس مرج  d-qارایه شده اسات کاه

ارتباطند .برای تجزیه و تحلیل سااده ،ژنراتورهاای دیگار سیساتم را

عملکرد آنها براساس مدل توسعهیافته امپدانس ،مدلهاایی براسااس

میتوان با یک واحد تولید بزرگ با ظرفیت بینهایت نشان داد و خط

ادمیتانس ،مدارهای عملیاتی و معادالت توان از این جمله میباشاند.

انتقال را توسط یک مقاومات و یاک انادوکتانس مادل کارد .شاین

آنالیز حالت پایدار از دو دیدگاه طراحی و عملیاتی بسیار مهام باوده و

بی نهایت دارای ولتااژ و فرکاانس ثابات باوده و هایا یاک از آنهاا

در ) (Murthy et al., 1982; Sridhar et al., 1995به آنها اشاره

تحت تاثیر ژنراتور مورد مطالعه تغییر نمیکنند .این بدین معناست که

(Demoulia & Dokopoulos, 1990; Farret et

ولتاااژ شاابکه را ماایتااوان بااهعنااوان مرجاا در نظاار گرفاات

) al., 2005به بررسی حالت پایدار ژنراتور القایی پرداخته شده است.

) .(SahebkarFarkhani & Najafi, 2013ایان مادل شاامل دو

بررسی رفتار و عملکرد ژنراتورهای بادی بهدلیل طبیعت نوسانی توان

شین می باشاد کاه شاین محلای باه ژنراتاور القاایی خودتحریاک،

باد ورودی به توربین آنها و رفتار گذرای ناشی از آن نیازمند مدلهای

جبران ساز توان راکتیو و بار محلی متصل شده و باس بینهایات باه

مناسبی می باشند .رفتار دینامیکی ماشین القایی را مایتاوان توساط

خط انتقال متصل است (شکل .)2

شده اسات .در

معادالت دیفرانسیل مدل کارد .ایان معاادالت دیفرانسایل باهدلیال
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شکل  .1ژنراتور بادی اتصال سری متصل به باس بینهایت
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2ـ.1مدلدینامیکیژنراتورالقایی 

انتقال را در چهارچوب مرج سنکرون میتوان بهصاورت ( )29بیاان

بهطور کلی میتوان معادالت دیفرانسیلی ژنراتور القایی را باهصاورت

کرد.

زیر نوشت:

29

2

Vds  Rs ids  qs  p ds

2

Vqs  Rs iqs  ds  p qs

 RT iqt  ws Lt idt  LT Piqt

Vqt  Vqinf

 RT idt  ws Lt iqt  LT Pidt

Vdt  Vdinf

.مدلدینامیکیباروجبرانكنندهموازی 

2ـ3

بار محلی در نظر گرفته شده در این تحقیا را ثابات و باا امپادانس

3

 Z L  RL  jX L در نظر گرفتاه شاده اسات .معاادالت آن در

Vdr  Rr idr  (  r )qr  p dr

4

Vqr  Rr iqr  (  r )dr  p qr

روابط ( )23و ( )24آورده شده است:

در معادالت ( )2تا ( )4مقادیر رتور به سمت استاتور ارجااع داده شاده

23

است .شارهای پیوندی در این معادالت از روابط ( )5بهدست میآید:

معادالت خازن هنگامیکه به باس ژنراتور متصل است بهصورت زیر

) ds  L1s ids  Lm (ids  idr

میباشند:

) dr  L1r idr  Lm (ids  idr

pVqt  iqc  CsVqt  C

25

) qr  L1s iqr  Lm (iqs  iqr

pVdt  idc  CsVdt  C

26

با تغییر در جهت جریان در سیمپیچی استاتور میتوان از این ماشاین

جریان خازن را میتاوان باا اساتفاده از جریاان خاط ،ژنراتاور و باار

بهصورت ژنراتور استفاده کرد .معادله گشاتاور بارای ایان ماشاین در

بهصورت زیر بیان کرد:

حالت ژنراتوری از رابطه ( )6بهدست میآید.
TL T e JPwr  Bwr

6

pidL  Vdt  RL iqL  s LL iqL  LL

41

) ds  L1s ids  Lm (ids  idr

5

pidL  Vdt  RL iqL  s LL iqL  LL

ic  iT  iL  is 

27

به طور کلای مای تاوان معاادالت دیفرانسایلی ژنراتاور القاایی را باا

2ـ.4مدلدینامیکیسیستم 

توجه به ( )7بهصورت زیر نوشت:

مدل دینامیکی سیستم با استفاده از شکل ( )2و مدل دینامیکی خاط
انتقال ،بار و جبران کننده موازی توان راکتیاو بارای ژنراتاور مطااب
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pVdt  idc  CsVdt  C
.مدلدینامیکیخطانتقال 

2ـ2

این معادالت را میتوان به روش رانگ کوتا مرتبه چهارم حل کرد.

خط انتقاال در نظار گرفتاه شاده دارای امپادانس ZT  RT  jX T 

است که جریان را به باس بینهایت تزری میکناد .معاادالت خاط
3
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.نتایجشبیهسازی

3

سرعت سنکرون و جریانهای اولیه ماشین مسااوی صافر قارار داده

شبیهسازیها روی شابکه ،مطااب شاکل  2صاورت گرفتاه اسات.

شادهاناد ) .(SahebkarFarkhani & Najafi, 2013البتاه بارای

پارامترهای ماشین القایی سهفاز رتور سیمپیچی شده در نظار گرفتاه

مشاهده اثر شرایط اولیه تحلیل با سرعتهای اولیه مختلف نیز انجام

برای این تحقی در پیوسات آورده شاده اسات .بارای حال عاددی

شده است .شکل ( )9منحنی تغییرات زمانی سرعت ژنراتور القاایی را

معادالت دیفرانسیل سیستم به شرایط اولیاه متغیرهاای حالات نیااز

از ابتدای حل با سرعت اولیه برابر سرعت سنکرون نشاان مایدهاد.

است .مقادیر اولیه این متغیرها حالت گذرای شروع حال معاادالت را

مطاب شکل پس از کمی افت دور اولیه ،سارعت ژنراتاور باهآرامای

تعیین میکنند .برای واقعیتر شدن جوابها سرعت اولیه ماشین برابر

افزایش یافته و با سرعتی باالتر از سرعت سنکرون میرسد.

شکل  .2منحنی مشخصه سرعت ـ زمان ژنراتور القایی متصل به شبکه

شکل ( )3منحنی مشخصه گشتاور ا زمان را نشان میدهد .مقادار ایان

می رسد .مطاب شکل ،ژنراتور القایی دارای گشتاور حالت گذرای نسابتا

گشتاور بعد از حالت گذرای اولیه در حدود  1/2ثانیه باه  21نیاوتن متار

زیادی میباشد.

شکل  .3منحنی مشخصه گشتاور ـ زمان ژنراتور القایی متصل به شبکه

شااکل ( )4منحناای مشخصااه گشااتاور ا لغاازش را در ژنراتااور القااایی

سنکرون میباشاد .مقادار لغازش منفای باهدلیال عملکارد ماشاین در

متصل باه شابکه نشاان مایدهاد کاه راهانادازی ژنراتاور در سارعت

حالت ژنراتوری میباشد.

شکل  .4منحنی مشخصه گشتاور ـ لغزش ژنراتور القایی متصل به شبکه
4
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القایی متصل به شبکه را نشان میدهند.

شااکلهااای ( )5تااا ( )3منحناای مشخصااه جریااانهااای ژنراتااور

شکل  .5منحنی مشخصه جریان  idsژنراتور القایی متصل به شبکه

شکل  .6منحنی مشخصه جریان  idrژنراتور القایی متصل به شبکه

شکل  .7منحنی مشخصه جریان  iqrژنراتور القایی متصل به شبکه

شکل  .8منحنی مشخصه جریان  iqsژنراتور القایی متصل به شبکه

.1-3آنالیزحساسیت 

.1-1-3اثراتتغییراتسرعتاولیه 

در این قسمت حساسیت عملکرد ماشین با شرایط اولیه مختلف حال

در این بخش اثرات تغییر در سرعت اولیاه و مقایساه رفتاار آنهاا باا

و تغییر پارامترهای سیستم و تاثیر آنها بر پاسخهای گاذرا و مانادگار

یکدیگر و تغییرات مختلف ژنراتاور القاایی متصال باه شابکه ماورد

مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسی قرار گرفته است .سرعتهای اولیه در نظر گرفته شاده بارای
این منظور در سرعت سنکرون %5 ،باالتر از سرعت سانکرون و %5
پایینتر از سرعت سنکرون میباشد.
5
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در شااکل ( )9بااه مقایسااه منحناای مشخصااه ساارعت ا زمااان در

به شکل ،با افزایش سرعت اولیه ،میزان حالات گاذرا افازایش یافتاه

سرعتهای اولیه مختلف پرداخته شده است .همانطور کاه در شاکل

ولی سری تر به حالت پایدار میرسد.

مالحظه میشود با افزایش سارعت اولیاه ،نماودار سارعت ا زماان
سری تر به حالت پایداری میرساد و شاکل ( )21منحنای مشخصاه
گشتاور ا زمان را در سرعتهای اولیه مختلف نشان میدهد .با توجه

شکل  .9منحنی مشخصه سرعت ـ زمان ژنراتور القایی متصل به شبکه با تغییر در سرعت اولیه

شکل  . 11منحنی مشخصه گشتاور ـ زمان ژنراتور القایی متصل به شبکه با تغییر در سرعت اولیه

شکلهای ( )22تا ( )24جریانهای ژنراتور القاایی را نشاان مایدهناد.

گذرای جریانها افزایش مییابد .البته تااثیر ایان تغییارات در محاور d

همانطور که مشاهده می شود با افازایش سارعت اولیاه ،میازان حالات

بسیار ناچیز است.

شکل  .11منحنی مشخصه جریان  iqsژنراتور القایی متصل به شبکه با تغییر در سرعت اولیه

6
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شکل  .12منحنی مشخصه جریان  idsژنراتور القایی متصل به شبکه با تغییر در سرعت اولیه

شکل  .13منحنی مشخصه جریان  iqrژنراتور القایی متصل به شبکه با تغییر در سرعت اولیه

شکل  .14منحنی مشخصه جریان  idrژنراتور القایی متصل به شبکه با تغییر در سرعت اولیه

شکل ( )25تغییرات گشتاور را با نسبت X R

 

3ـ1ـ.2تغییردرنسبت  X Rخطانتقال 

خط انتقال نشان میدهد

که بعد از نوسان نسبتاً زیادی ثابت شده ولای ایان تغییارات تااثیری در
مقدار حالت پایدار ندارد.

از مشخصاتی که در تحلیل عملکرد ژنراتاور باهمنظاور افازایش دقات

محاسبات نیاز باه بررسای دارد نسابت  R

 Xخاط انتقاال مایباشاد

).(GodySimoes & Farret, 2008

شکل  .15منحنی مشخصه گشتاور ـ زمان با تغییر در نسبت 
7

R

 Xخط انتقال
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شکل ( )26تا ( )29تغییرات جریانهای ژنراتور را با تغییرات  X R خط را نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود با تغییر X R 
نوسان کرده و سپس به مقدار حالت پایدار خود میرسد.

شکل  .16منحنی مشخصه جریان  iqsبا تغییر در نسبت  R

 Xخط انتقال

شکل  .17منحنی مشخصه جریان  iqrبا تغییر در نسبت  R

 Xخط انتقال

شکل  .18منحنی جریان  idsبا تغییر در نسبت  R

 Xخط انتقال

شکل  .19منحنی مشخصه جریان  idrبا تغییر در نسبت 

8

R

 Xخط انتقال

جریان ابتادا
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شکل ( )91منحنی مشخصه سرعت ا زمان را با تغییرات نسبت X R 

پیدا میکند .البته همانطور که در شکل نیز مشااهده مایشاود افازایش
بیش از حد این نسبت باعث ناپایداری در سیستم میشود.

خط انتقال نشان می دهد .با افزایش این نسبت سرعت ژنراتور افازایش

شکل  .21منحنی مشخصه سرعت ـ زمان با تغییر در نسبت  R

 Xخط انتقال

درجبرانسازتوانراكتیو 

3ـ1ـ.3تغییر

شکلهای ( )92و ( )99باهترتیاب ولتااژ  qو  dبااس محلای را نشاان

پدیده خودتحریکی تنها زمانی در ژنراتاور القاایی رم مایدهاد کاه باه

میدهند .همانطور که در شکلهاا نیاز مشااهده مایشاود باا افازایش

(Kumkratug, 2012

جبرانکننده توان راکتیو ولتاژ بار محلی افزایش مییاباد .ایان در حاالی

) .& Wagner, 1939حداقل مقادار تقریبای خاازن ماورد نیااز بارای

است که مقدار حالت گذرا نیز با افزایش جبرانکننده افازایش ماییاباد.

تحریک تحت شرایط بیبار را میتاوان باهصاورت زیار محاسابه کارد

البته تاثیر این تغییرات در محور  dکمتر است.

ترمینالهای استاتور خازن مناسبی متصل گردد

):(Grantham et al., 1989

29

1
Ws 2 Lm

C m in 

شکل  .21منحنی مشخصه ولتاژ  dباس محلی با تغییر در جبرانکننده توان راکتیو موازی

شکل  .22منحنی مشخصه ولتاژ  qباس محلی با تغییر در جبرانکننده توان راکتیو موازی
9
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.4بررسیمقادیرویژه 
معادالت ( )92توصیفکننده یک سیستم قدرت ،شامل مجموعهای

نتیجهگیری 

.5

از معادالت دیفرانسیلی است که بهطور کلی غیرخطیاند.

در این مقاله به بررسی رفتار دینامیکی ژنراتور القایی خودتحریاک
91

متصل به شبکه پرداخته شد .در ژنراتور القایی برای آنالیز و بررسی
به مدل های ساده نیاز است .در این راستا از مدل ساده که ژنراتاور

پایداری یک نقطه تعادل سیستم دیفرانسیلی ا جباری بارای یاک

القایی توسط خط انتقال کوتاهی به باس باینهایات متصال شاده

مقادارمعین  ،Pباه مقاادیر ویاژه مااتریس حالات  Aبساتگی دارد

استفاده گردیاد .شارایط اولیاه انتخاابی در حال عاددی معاادالت

).(Basic et al., 2011

دیفرانسیل حاکم بر رفتار ماشین تااثیر باهسازایی دارناد ،باهویاژه

با استفاده از ماتریس ژاکوبین کاهش یافته و نقاط تعادل سیساتم،

سرعت اولیه انتخابی که دامنه حالت گذرای مشخصههای ژنراتاور

مقادیر ویژه سیساتم در جادول ( )2نشاان داده شاده اسات .تماام

در اثر آن تغییر مییابد .تغییر در مقدار شرایط اولیه انتخابی ،تاثیری

مقادیر ویژه در سمت چپ محور موهاومی قارار دارناد و پایاداری

در مقدار نهایی پارامترهای ژنراتور ندارد .با افازایش سارعت اولیاه

سیستم مورد مطالعه را تایید میکنند.

محرک راه انداز تا نزدیکی سرعت حالت پایدار ،جریانها و گشاتاور
سااری تاار بااه حالاات پایااداری ماایرسااند و مقاادار حالاات گااذرای
پارامترهای ژنراتور افزایش مییابد .البته ایان تغییارات تااثیری در
مقدار حالت پایدار ندارد.
در ادامه با تغییر در نسبت

جدول  .1مقادیر ویژه سیستم

-26/65+2615i

1

-26/65-2615i

2

-26/65-977i

3

-26/65+977i

4

-9/92

5

-217/4-23/93i

6

-217/4+23/93i

7

-64/76+999/7i

8

-64/76-999/7i

9

-2/66+324i

10

-26/67-324i

11

 R

 Xخط انتقال و جبارانکنناده تاوان

راکتیو به بررسی تغییرات رفتار پارامترهای سیساتم پرداختاه شاد.
همانطور که مشاهده شد با افزایش بیشتر نسبت  X خط انتقاال
R

سیستم ناپایدار مایگاردد .البتاه باا اساتفاده از معاادالت حالات و
مشخص کردن مقادیر ویژه کل سیستم به بررسی پایداری سیستم
پرداخته شد .تغییرات در جبرانکننده تاوان راکتیاو باعاث افازایش
مقدار ولتاژ باس محلی شد که البته با افازایش ایان جبارانکنناده
میزان حالت گذرای اولیه نیز افزایش مییابد.
پینوشتها
پااارام ر ماناالن ای ااایی رتااور اال پلچاای ناابا تبارتزااب ا
):(Taylor, 1994
توان نامی مانالن  ،3/6 KWفرکاان
 7/1آمپااااااااار فرکاااااااااان
،L1r=L1s=44/1mH
میبانزب.

10

 145 ،55Hzویا،،

 1 ،55Hzقطااااااا ا ،

Rs=4/7Ω

و

Rr=2/7Ω
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