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چکیده
خطای قطع تحريک بهعنوان يکی از پرتکرارترين خطاهای داخلی در ژنراتورهای الکتريکی
شناخته میشود .مطالعات گذشته برای تشخیص خطای قطع تحريک عمدتاً به ژنراتورهای
سنکرون محدود شده است .روشهای متداول که از رلههای مبتنی بر اندازهگیری امپدانس
ظاهری استفاده میکنند ،موجب کندی سیستم حفاظت میشوند و نیز مستعد عملکرد اشتباه
در زمان نوسان توان هستند .در اين مقاله يک روش ترکیبی جديد برای شناسايی خطای
قطع تحريک در ژنراتور القايی دوسو تغذيه ارائه شده است .در اين روش با استفاده از متغیرهای
اندازهگیریشده در ترمینال و مبدل ژنراتور القايی دوسو تغذيه ،دو شاخص مجزا برای قطع
تحريک و نوسان توان تعريف میشود .در شاخص قطع تحريک ،از مشتق ولتاژ ترمینال و توان
راکتیو خروجی استفاده شده و ولتاژ لینک DCبهعنوان شاخص نوسان توان به کار رفته
است .شبیهسازیهای انجامشده ،کارايی روش پیشنهادی را برای ژنراتورهايی با ظرفیت و
شرايط عملیاتی مختلف تأيید میکند .نتايج بهدستآمده ،سرعت ،سادگی و امنیت روش را
اثبات میکند.

 -1مقدمه
انرژی بادی روزبهروز سهم بیشتری از تولید برق را به خود
اختصاص میدهد .تاکنون انواع سیستمهای تبديل انرژی
باد از سرعت کارکرد تقريباً ثابت تا سرعت متغیر به کار
گرفته شدهاند .از بین فناوریهای مختلف تولید ،ژنراتور
القايی دوسو تغذيه ( )DFIGسرعت متغیر ،بهدلیل داشتن
قابلیت تولید توان باالتر و استرس مکانیکی کمتر نسبت به
ژنراتور القايی قفس سنجابی و نیز مبدل کوچکتر و قیمت
پايینتر نسبت به ژنراتور سنکرون با محرکه مستقیم ،برتری
دارد .به همین دلیل امروزه بیشتر توربینهای بادی
ساختهشده همراه ژنراتور القايی دوسو تغذيه هستند .در 15
سال اخیر ،توربینهای بادی سرعت متغیر با ژنراتور القايی
دوسو تغذيه بیشترين تکنولوژی اجرايی در مزرعههای بادی
است که توان بیش از  %60اين توربینها باالتر از 1/5 MW
است [.]1

ساختار کلی ژنراتور القايی دوسو تغذيه ،همانطور که شکل
( )1نشان میدهد شامل :يک ژنراتور القايی روتور
سیمپیچیشده است که سیمپیچ استاتور مستقیماً به شبکه
متصل میشود .سیمپیچ روتور بهوسیلهی حلقههای لغزان
به يک مبدل قدرت پشت به پشت و سپس به شبکه وصل
میشود .ولتاژ و فرکانس روتور توسط مبدل تنظیم میشود.
با تنظیم فرکانس روتور ،فرکانس استاتور در حاالت مختلف
کارکرد ،مقداری ثابت ( 50يا  )60Hzمیماند و با تنظیم
ولتاژ روتور ،ولتاژ استاتور مطابق مقدار ازپیشتعیینشده
تنظیم میشود .تنظیم فرکانس روتور ،اين امکان را به
ماشین میدهد که بتواند در سرعتهای متغیری کار کند
(از حدود  0/7تا  1/3برابر سرعت مبنا).
مانند ديگر ماشینهای الکتريکی ،اين ژنراتورها نیز در
معرض خطاهای الکترومکانیکی هستند که برای جلوگیری
از صدمهرسیدن به ماشین و شبکه ،بايد اين خطاها در
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مراحل ابتدايی تشخیص داده شوند و اقدامات حفاظتی
مناسب صورت گیرد .مقايسهای بین نرخ وقوع خطاهای
مختلف در ژنراتورهای القايی توربینهای بادی ،با ديگر
ماشینهای الکتريکی مورداستفاده در صنايع صورت گرفته
است .نتايج نشان داده که در ژنراتورهای القايی توربینهای
بادی که  DFIGنیز در اين دسته قرار میگیرد ،خطاهای
مربوط به روتور (تحريک) در مقايسه با ديگر خطاها
(استاتور ،ياتاقان ،سیستم خنککننده و )...بین  12-50%را
شامل میشود [ .]1با توجه با موارد فوق ،خطای قطع
تحريک ( )LOEدر ژنراتور القايی دوسو تغذيه يک خطای
محتمل بوده ،که تشخیص بهموقع آن بسیار ضروری است.
اين خطا ممکن است به داليل مختلفی از جمله اتصال کوتاه
در مدار تحريک ،خطای مبدلها و تجهیزات الکترونیک
قدرت و اتصال کوتاه در حلقههای لغزان رخ دهد .خطای
قطع تحريک ممکن است منجر به رخدادهايی برای ماشین،
از جمله اضافهبار سیمپیچ استاتور ،آسیب حرارتی روتور،
آسیب ناحیه انتهايی هسته و خطاهای مکانیکی شود.
همچنین خطای قطع تحريک سبب میشود ژنراتور القايی
دوسو تغذيه مقادير زيادی توان راکتیو از سیستم قدرت
جذب کند که باعث ناپايداری ولتاژ در سیستم قدرت
میشود [.]2
اولین نوع از رلههايی که برای حفاظت قطع تحريک
ژنراتورها به کار میرفت ،رلههای جريان کم و ولتاژ کم بوده
است .به مرور زمان مشخص شد که اين نوع رلهها نمیتوانند
بین تحريک کاهشيافته تعمدی حین وضعیت بار سبک و
فقدان تحريک فرقی قائل شوند[ .]3-5از اين رو در نسل
بعدی ،اندازهگیری امپدانس بهصورت گستردهای برای
محافظت از قطع تحريک استفاده شده است .در حال حاضر
نیز ،انواع رلههای امپدانسی برای حفاظت قطع تحريک
استفاده میشود که معروفترين رله امپدانسی قطع تحريک
رله بردی است که در سال  1975معرفی شد[ .]6قابل ذکر
است ،روشهای مبتنی بر اندازهگیری امپدانس دارای
نقايصی هستند .برخی از اغتشاشات در شبکه قدرت ،آثاری
مشابه خطای قطع تحريک بر روی امپدانس ايجاد میکنند،
بهطوری که در برخی موارد باعث عملکرد نادرست رله و
قطع اشتباه واحد خواهند شد .بهعنوان مثال در يک نوسان
پايدار مشخصه تغییرات امپدانس وارد ناحیه مشخصه رله
مربوط میشود و رله اين نوسانات طبیعی را خطای قطع
تحريک شناخته ،دستور قطع واحد را ارسال میکند .اين
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مسئله از طريق ايجاد تأخیر زمانی مناسب بهمنظور
جلوگیری از عملکرد نادرست رله در تشخیص خطا و ايجاد
تمايز بین نوسانات پايدار توان و خطای قطع تحريک در
ژنراتور تا حدودی حل خواهد شد[ 5و  .]7-9اما ايجاد تأخیر
زمانی برای شناسايی خطای قطع تحريک و تمايز آن با
نوسانات پايدار توان نمیتواند يک راهحل ايدهآل باشد؛
چراکه اين تأخیر زمانی به اين معناست که در طی بروز
خطای قطع تحريک ژنراتور توان راکتیو را برای مدت
بیشتری از شبکه جذب کند که همین امر باعث
آسیبپذيری بیشتر سیستم و بروز افت ولتاژ شديدتر
میشود[ 5و  .]9-11همچنین قابل ذکر است در منابع و
مراجع متعددی عملکرد اشتباه رلههای ديستانس قطع
تحريک در تشخیص و تمايز خطای قطع تحريک از نوسان
توان گزارش شده است[ 12و  .]13بنابراين ضرورت ارائه
روشهای جديد که قادر به تشخیص خطای قطع تحريک
و تمايز آن از پديده نوسان توان بدون ايجاد تأخیر زمانی
باشد وجود دارد.
تاکنون بیشتر روشهای تشخیص خطای قطع تحريک برای
ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده و بیشتر آنها همانطور که
ذکر شد ،روشهای مبتنی بر اندازهگیری امپدانس هستند
که با توجه به وجود کاستیهای زياد ،تحقیقاتی برای بهبود
عملکرد آنها انجام گرفته است که از جمله میتوان به
استفاده از روشهای هوشمند مبتنی بر اندازهگیری
امپدانس اشاره کرد.
در مرجع [ ،]2نويسندگان ابتدا به شبیهسازی خطای قطع
تحريک در ژنراتور القايی دوسو تغذيه و بحث دربارهی
تأثیرات اين خطا روی مشخصههای خروجی ژنراتور القايی
پرداختهاند .سپس برای تشخیص خطا ،از شبکه عصبی
مصنوعی با ورودیهای ولتاژ ترمینال ،توان راکتیو خروجی
و ولتاژ لینک  DCاستفاده کردهاند ،ولی قابل ذکر است،
روشهای مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی بهدلیل نیاز
به پیشبینی تعداد زيادی از وقايع محتمل برای آموزش
شبکه عصبی ،کمتر موردتوجه هستند .در روش ديگری ،با
استفاده از منطق فازی ،عملکرد رلهی امپدانسی در
تشخیص خطای قطع تحريک و تمايز آن از نوسان توان
پايدار بهبود يافته اما همچنان سرعت عملکرد رله ،بهاندازه
کافی رضايتبخش نبوده است[.]9
در مراجع [ 14و  ،]15استفاده از شار پیوندی استاتور برای
تشخیص خطای قطع تحريک و تمايز آن از نوسان توان
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پايدار پیشنهاد شده و جنبههای مختلف اين روش
پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است .اين روش سرعت
و امنیت را بهصورت چشمگیری افزايش داده است اما
سنسورهای موردنیاز بايد در زمان اورهال يا ساخت ماشین،
در آن نصب شوند .در جديدترين روش [ ]5از مشتق ولتاژ
ترمینال و مشتق توان راکتیو خروجی ژنراتور ،برای
تشخیص خطای قطع تحريک استفاده شده است .اين روش
سرعت قابلقبولی دارد و از لحاظ سادگی ،نسبت به ديگر
روشها برتری داد .اما مشکل اصلی روشهای امپدانسی،
يعنی استفاده از تأخیر زمانی برای جلوگیری از عملکرد
کاذب رله در حین نوسان توان پايدار همچنان در اين روش
بدون راهحل باقی مانده است.
در مراجع [ 16و  ]17به بررسی خطای قطع تحريک ژنراتور
القايی دوسو تغذيه و آثار آن بر قابلیت گذر از خطا ()FRT
در اين ماشین پرداخته شده است .در اين مراجع بر کاهش
ولتاژ ترمینال ،توان راکتیو و ولتاژ لینک  DCبهعنوان
مهمترين پیامدهای قطع تحريک در ژنراتور القايی دوسو
تغذيه تأکید شده است .از طرف ديگر ،تاکنون مطالعات
زيادی در زمینهی رفتار ژنراتور القايی دوسو تغذيه در
شرايط خطا در شبکه ،انجام شده است .نتايج بهدستآمده،
رفتار متفاوت ولتاژ لینک  DCرا در زمان خطای شبکه و
نوسان توان با شرايط قطع تحريک نشان میدهد [ 18و
.]19
با توجه به مسائل مطرحشده ،در اين مقاله يک روش
ترکیبی برای شناسايی خطای قطع تحريک در ژنراتور
القايی دوسو تغذيه پیشنهاد شده است .در اين روش برای
شناسايی خطای قطع تحريک ،رفتار ولتاژ ترمینال و توان
راکتیو خروجی مدنظر قرار گرفته است .به اين صورت که،
بهوسیلهی نرخ تغییرات ولتاژ ترمینال و توان راکتیو
خروجی ،يک شاخص قطع تحريک تعريف میشود .ويژگی
مهم روش پیشنهادی استفاده از يک شاخص مجزا برای
تشخیص نوسان توان پايدار و جلوگیری از عملکرد ناخواسته
رله قطع تحريک است .به اين منظور از تغییرات ولتاژ
لینک DCاستفاده شده است که در شرايط قطع تحريک و
نوسان توان پايدار رفتار متفاوتی دارد .روش ترکیبی
ارائهشده برای تشخیص شرايط قطع تحريک ژنراتور و تمايز
آن از نوسان توان ،بر اساس استفاده از متغیرهای خارجی
ماشین ،يعنی متغیرهای ولتاژ و توان که بهراحتی بر روی
ترمینال ماشین قابلاندازهگیری هستند ،پیشنهاد شده
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است .به عبارت ديگر اين متغیرها در محل نصب رله
قابلدسترس هستند و نیازی به ماهواره و همزمانسازی
دادهها نیست.

 -2مدل ریاضی ژنراتور القایی دوسو تغذیه
 -1-2ولتاژ ترمینال و توان راكتیو خروجی
معادالت زير ،مدل دينامیکی مربوط به شرايط عادی ژنراتور
القايی دوسو تغذيه را در دستگاه  d  qبیان میکند .در
اين معادالت زيرنويسهای  sو  rبهترتیب بر متغیرهای
استاتور و روتور داللت دارند .روابط حاکم بر شار پیوندی
عبارتاند از[:]18


L i L i
s ds
m dr
 L i L i
qs
s qs
m qr
 L i L i
dr
r dr
m ds
 L i L i
qr
r qr
m qs
ds

()1

که در آن اندوکتانسهای استاتور و روتور بهترتیب با روابط

 Ls  Lm  Llsو  Lr  Lm  Llrتعريف میشوند .در

اينجا  Lls ، Lmو  Llrبهترتیب اندوکتانس متقابل،
اندوکتانس نشتی استاتور و اندوکتانس نشتی روتور هستند.
همچنین ،معادالت ولتاژ ماشییین بهصییورت زير هسییتند
[:]18
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u

جايی که  و  بهترتیب سرعت سنکرون و سرعت
r

زاويهای روتور هستند و  pعملگر  d / dtاست.
با استفاده از روابط زير ،توان اکتیو و راکتیو در ترمینال
استاتور محاسبه میشود [:]2

()3
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در پی بروز خطای قطع تحريک در ژنراتور القايی دوسو
تغذيه ،به اين دلیل که جريان تحريک بهسمت محل خطا
سرازير میشود ،جريان سیمپیچ روتور قطع و بهصورت زير
نوشته شود:
i  0, i  0
dr
qr

()4

با جایگذاری ( )4در ( )1و ( )2معادالت حاکم بر ولتاژ
ژنراتور القايی در طول خطای قطع تحريک به دست میآيد.
همچنین با استفاده از ( )3و ( )4معادالت توان در شرايط
قطع تحريک به دست میآيد .در نتیجه ،حل اين معادالت
بهوسیلهی يک تکنیک عددی مناسب ،نحوه تغییرات ولتاژ
و توان ژنراتور القايی دوسو تغذيه را در شرايط خطای قطع
تحريک به دست میدهد.
 -2-2ولتاژ لینک DC
توان اکتیو و راکتیو مبدل طرف شبکه ( )GSCاز روابط زير
به دست میآيد [:]19
3
P  u i
g 2 dg dg
3
Q  u i
g
2 dg qg

()5

جايی که زيرنويس  gبه متغیرهای  GSCاشاره میکند.
در سیستم تحريک ژنراتور ،مبدل طرف شبکه و مبدل طرف
روتور ( )RSCبهوسیله يک لینک ( DCخازن) ،به يکديگر
متصل هستند و توان از طريق اين خازن بین مبدلها مبادله
میشود .زمانی که تبادل توان (که شامل يک روند تغییرات
دينامیکی دوسويه است) بین  GSCو  RSCصورت
میگیرد ،توان لحظهای خازن لینک  DCبهصورت زير
توصیف میشود [:]19
du

dc
dt

()6

P u i C u
c
dc c
dc

که در آن زيرنويس  cبه متغیرهای خازن اشاره میکند،
 Cظرفیت خازن و  uولتاژ لینک  DCاست.
dc

با صرفنظر از تلفات توان در تجهیزات الکترونیک قدرت،
رابطه زير برای حفظ تعادل توان برقرار است [:]12
()7

dc  P  P
g
r
dt

که در آن  Prتوان  RSCاست.
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du
dc

Cu

در شرايط عادی ،ولتاژ لینک  DCثابت است اما هرگونه
 iو توان  Prمیتواند ولتاژ لینک DC
تغییر در جريان
dg

را بهصورت ناگهانی تغییر دهد.

 -3روش پیشنهادي
در اين بخش روش پیشنهادی برای شناسايی خطای قطع
تحريک ،تشخیص و تمايز آن از نوسان توان پايدار توصیف
میشود .برای شبیهسازی و بررسی رفتار ژنراتور القايی
دوسو تغذيه در شرايط خطا ،از يک سیستم نمونه مطابق
شکل ( )1در محیط  ،Matlab/Simulinkشامل يک
ژنراتور القايی دوسو تغذيه با توان نامی  1/5 MWو ولتاژ
نامی  575 Vمتصل به شبکه قدرت ،استفاده شده است
[ .]20مدل  DFIGاستفادهشده در اين مقاله از روش
کنترل برداری که يکی از متداولترين روشهای کنترل
 DFIGاست استفاده میکند.
575V/25KV

25/120KV

DFIG
120 KV
System

30 Km
GSC

RSC

Wind
Turbine

شکل  :1دياگرام تکخطی سیستم موردمطالعه شامل يک
ژنراتور القايی دوسو تغذيه متصل به شبکه قدرت[]20

در اين روش عالوه بر مستقلبودن کنترل گشتاور و جريان
تحريک روتور ،کنترل توانهای اکتیو و راکتیو تزريقی به
شبکه نیز بهصورت مجزا امکانپذير است .کنترل برداری
ژنراتور القايی دوسو تغذيه در اصل بهوسیله کنترل
مبدلهای  IGBTطرف شبکه و طرف روتور انجام میشود.
وظیفه اصلی مبدل طرف شبکه ،ثابت نگهداشتن ولتاژ خازن
 DCمیان مبدلها و حفظ پايداری ولتاژ طرف شبکه است.
در حالی که وظیفه اصلی مبدل طرف روتور ،تنظیم توان
اکتیو خروجی استاتور در مقدار مطلوب و ثابت نگهداشتن
ضريب توان است.
 -1-3روش شناسایی خطاي قطع تحریک
خطاهايی که منجر به وقوع قطع تحريک در ژنراتورها
میشوند ،عمدتاً شامل حادثه در بريکر تحريک ،مدار باز
شدن تحريک ،اتصال کوتاه در تحريک ،اتصالی در حلقههای
لغزان و ...هستند که در يک دستهبندی کلی میتوان آنها
را به دو دسته اتصال کوتاه و مدار باز تحريک تقسیم کرد.
خطاهای اتصال کوتاه و مدار باز هر دو باعث افت جريان
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میدان میشوند ،ضمن اينکه در حالت مدار باز تغییرات
شديدتر است و عمالً جريان میدان صفر میشود .بنابراين
بهمنظور شبیهسازی خطای قطع تحريک ،يک اتصال کوتاه
سهفاز به ترمینال سیمپیچ تحريک ماشین اعمال میشود
[ .]2زيرا صحت عملکرد روش ارائهشده در زمان اتصال
کوتاه ،کارايی روش در صورت وقوع مدار باز را نیز تأيید
میکند .در واقع صرفنظر از عامل بهوجودآورنده خطای
قطع تحريک ،تأثیر کلی آنها بر روی شاخصهای
معرفیشده يکسان است.

0
-0.4
-0.8
0
-2
-4

3.4

3.3

3.2
)Time (s

3.1

3

LOED

LOE

0
-5
-10
3
8 ×10
4
0
2.9

)dQ /dt Q (Mvar) dVt /dt Vt (pu

1
0.8

شکل  -2ولتاژ ترمینال و نرخ تغییرات آن ،توان راکتیو و نرخ
تغییرات آن و شاخص  LOEDدر پی خطای قطع تحريک

پس از وقوع قطع تحريک ،پارامترهای ماشین شروع به
تغییر میکنند .برای مشاهده بهتر تغییرات ولتاژ ترمینال،
از مقدار  RMSآن استفاده شده است .در اين میان،
همانطور که شکل ( )2نشان میدهد ،ولتاژ ترمینال و توان
راکتیو کاهش میيابد .هنگامی که ماشین تحريک خود را
از دست میدهد ،در پی آن مقادير زيادی توان راکتیو از
شبکه جذب میکند که اين مسئله باعث افت ولتاژ در شبکه
میشود[.]2
در روش پیشنهادی ،برای شناسايی قطع تحريک از رفتار
مشابه ولتاژ ترمینال و توان راکتیو خروجی استفاده شده
است .همانطور که اشاره شد در شرايط قطع تحريک ،ولتاژ
و توان راکتیو روند کاهشی را طی میکنند .بهعبارت ديگر
اين دو متغیر در اين شرايط دارای نرخ تغییرات (مشتق)
منفی هستند .با ضربکردن نرخ تغییرات ولتاژ ترمینال و
توان راکتیو خروجی ،يک شاخص قطع تحريک ()LOED
به دست میآيد[:]5
()8
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dV dQ
t
dt
dt

LOED  103 

در رابطه فوق يک ثابت عددی بزرگ (  ) 103برای افزايش
رؤيتپذيری شاخص ،استفاده شده است.
در پی وقوع قطعتحريک ،حاصلضرب نرخ تغییرات ولتاژ و
توان راکتیو دارای عالمت مثبت است .حال اگر اين عدد
مثبت ،از يک مقدار آستانه ( )Aکه از پیش تعیین شده است
فراتر رود ،بهمعنای وقوع قطع تحريک است .در ادامه ،نحوه
تعیین  Aبیان شده است.
 -2-3روش تشخیص نوسان توان پایدار
نوسان توان بهدلیل اغتشاشاتی مانند اتصال کوتاه خطوط،
قطع و وصل خطوط ،حذف بار ،تغییرات ناگهانی بار و ...به
وجود میآيد .رفتار نوسان توان ناشی از عوامل مختلف با
هم تفاوتی ندارد و تنها شدت نوسان ،ناشی از عوامل مختلف
با هم متفاوت است .قابل ذکر است اتصال کوتاه خطوط در
شبکه اثر بیشتری دارد و باعث بهوجودآمدن نوسانات
بیشتری میشود .از اين رو تقريباً در تمام مقاالت مرتبط،
برای ايجاد نوسان توان از اتصال کوتاه در خط استفاده شده
است .از اين رو ،برای ايجاد نوسان توان ،يک اتصال کوتاه
سه فاز در يکی از خطوط انتقال شکل  1به مدت 200
میلیثانیه اعمال میشود [ 5و .]9
چنانکه شکل ( )3نشان میدهد ،در پی اين خطا ابتدا ولتاژ
ترمینال کاهش و توان راکتیو افزايش میيابد و لحظاتی پس
از رفع خطا اين روند متوقف میشود .اتفاق نامطلوب اين
است که مشخصه  LOEDپس از رفع خطا ،بهمدت کوتاهی
مقداری مثبت را تجربه میکند .همین مسئله ممکن است
سبب عملکرد ناخواسته رله قطع تحريک شود .بالفاصله پس
از برطرفشدن خطا ،توان اکتیو خروجی ژنراتور القايی
دوسو تغذيه شروع به نوسان میکند .همانطور که در شکل
( )3ديده میشود اين نوسانات میرا هستند و با گذشت زمان
کاهش میيابند؛ از اين جهت موسوم به نوسان توان پايدار
هستند .در اين مقاله ،ولتاژ لینک  DCبهعنوان يک شاخص
برای تمايز بین قطع تحريک و نوسان توان پايدار استفاده
میشود .همانطور که پیشتر اشاره شد ،در پی وقوع قطع
تحريک ولتاژ لینک  DCبهشدت کاهش میيابد [ 16و .]17
هنگامی که يک اتصال کوتاه سهفاز در پايانهی تحريک
ژنراتور القايی دوسو تغذيه رخ میدهد جريان زيادی
بهسمت محل خطا سرازير شده ،جريان  RSCبهصورت
ناگهانی افزايش میيابد .در اين شرايط ،پاسخ دينامیکی
سیستم کنترل ولتاژ لینک  DCنسبت به تغییرات جريان
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ارائه يک روش ترکیبی جديد جهت شناسايی خطای قطع تحريک و ...

بسیار کند است .از طرفی ،خازن مقدار قابلتوجهی از انرژی
ذخیره شده خود را برای تغذيهی RSCاز دست میدهد و
ولتاژ لینک  DCکاهش میيابد .معادله ( )7کاهش ولتاژ
لینک  DCرا در اثر افزايش توان  ،RSCبه خوبی توجیه
میکند [ .]19شکل ( )4ولتاژ لینک  DCرا بعد از وقوع
قطع تحريک نشان میدهد.

0
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SPS
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11
)Time (s

1.5

7
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9

1.3
6

)P (MW

1.7

LOED

300
0
-300

)Q (Mvar

0.2

)Vt (pu

1
0.8

 -3-3نحوه عملکرد رله قطع تحریک

شکل  :3تغییرات ولتاژ ترمینال ،توان راکتیو خروجی ،شاخص
 LOEDو توان اکتیو خروجی بهدنبال وقوع اتصال کوتاه منجر
به نوسان پايدار توان
×103
8

0

LOED

4

0

0
10

8

8.5
9
)Time (s

LOE

1

)Vdc (pu

1
0.5

9.5

7.5

شکل  :4تغییرات شاخص  LOEDو ولتاژ لینک  DCدر پی
وقوع خطای قطع تحريک
LOED

×102
3
0
-6

1
0.8

0
10

9.5

8.2

8

SPS

1

)Vdc (pu

1.2

8.5
9
)Time (s

7.5

شکل  :5تغییرات شاخص  LOEDو ولتاژ لینک  DCدر پی
وقوع نوسان توان پايدار

مجله مدلسازی در مهندسی

مطالعات انجامشده در زمینه رفتار ژنراتور القايی دوسو
تغذيه هنگام بروز خطا در شبکه ،نشان داده است که در اين
شرايط ولتاژ لینک  DCمقداری افزايش میيابد [ 18و .]19
در هنگام بروز خطا در شبکه GSC ،مقداری از توان تولیدی
ژنراتور القايی دوسو تغذيه را جذب و به لینک  DCتزريق
میکند .در اين میان برای لحظاتی انرژی خازن اضافه
میشود و مقداری اضافه ولتاژ به لینک  DCوارد میکند
[ .]19مطابق معادله ( )7افزايش توان  ،GSCافزايش ولتاژ
را در لینک  DCدر پی خواهد داشت .اما با برطرفشدن
خطا بهسرعت ولتاژ به مقدار نامی خود برمیگردد .چنانکه
شکل ( )5نیز نشان میدهد ،همزمان با برطرفشدن خطا و
شروع نوسان توان ،ولتاژ لینک  DCدر مقدار نامی ثابت
میشود.
يک طرح کلی از روند تصمیمگیری رله پیشنهادی ،در قالب
يک فلوچارت در شکل 6نشان داده شده است .اين فرآيند
از ترکیب شاخصهای قطع تحريک و نوسان توان به دست
آمده است .هنگامی که مقدار ولتاژ ترمینال از 0/95 p.u.
کمتر شود ،شاخص  LOEDبا استفاده از مشتقهای ولتاژ
ترمینال و توان راکتیو خروجی محاسبه میشود .حال اگر
 LOEDمحاسبهشده از  Aفراتر رفت ،برای اطمینان از
وقوع قطع تحريک ،احتمال وجود نوسان توان با استفاده از
ولتاژ لینک  DCبررسی میشود .اگر ولتاژ لینک  DCاز يک
مقدار حداقل تعیینشده ( )Vdc_minکمتر شده باشد ،يک
خطای قطع تحريک رخ داده است .در غیر اين صورت،
حادثه بهعنوان يک نوسان توان پايدار شناخته شده ،از
عملکرد رله قطع تحريک جلوگیری میشود .روش
پیشنهادی به هیچگونه تأخیر زمانی نیاز ندارد و سرعت
عملکرد در آن بسیار باال است.

 -4شبیهسازي ،نتایج و بحث
در اين بخش روش پیشنهادی با درنظرگرفتن شرايط
مختلف شامل ظرفیت ژنراتور (چهار ماشین با توانهای
نامی  1/5تا  )3 MWو بارگذاری (بارگذاری سبک و سنگین
با ضرايب توان پس فاز و پیش فاز) ،موردبررسی قرار
میگیرد .نقاط بارگذاری مورداستفاده در جدول  1آمده
است .اين نقاط با توجه به منحنی قابلیت توان ژنراتورها و
مشخصه توان توربینها انتخاب شدهاند [ .]21در خالل اين
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شبیهسازیها ،مقادير مناسب برای متغیرهای  Aو Vdc_min

تعیین میشود.

محاسبه
خیر

<0/95 p.u.

VT

VT

بله
محاسبه
محاسبه

Q
LOED

خیر

LOED > A

بله
SPS

خیر

Vdc <Vdc_min

جدول  LOED :3محاسبهشده يک ژنراتور القايی دوسو تغذيه
با ظرفیت  1/5 MWتحت شرايط بارگذاری مختلف برای
خطای قطع تحريک

بله
LOE

شکل  :6فلوچارت پیشنهادی برای رله قطع تحريک ژنراتور
القايی دوسو تغذيه
جدول  -1نقاط بارگذاری مورداستفاده
)P + jQ (p.u.

ضریب توان

میزان بار

شماره

0/30–j0/20

پیش فاز

سبک

1

0/25+j0/20

پس فاز

سبک

2

0/75–j0/04

واحد

نرمال

3

0/75–j0/65

پیش فاز

سنگین

4

0/90+j0/33

پس فاز

سنگین

5

جدول  LOED :2محاسبهشده برای چهار ژنراتور القايی دوسو
تغذيه تحت بارگذاری شماره  3برای خطای قطع تحريک
بیشترین مقدار شاخص LOED

ظرفیت ()MW

6999

1/5

9088

2

10696

2/5

11872

3
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جدول  2بیشترين مقدار شاخص  LOEDرا برای چهار
ژنراتور القايی دوسو تغذيه با توان نامی مختلف و تحت
بارگذاری يکسان (بار شماره )3بهدنبال خطای قطع تحريک
نشان میدهد .همانطور که ديده میشود با افزايش ظرفیت
ژنراتور القايی دوسو تغذيه مقدار  LOEDافزايش میيابد.
مطابق جدول  ،2ماشین با کمترين ظرفیت ()1/5 MW
دارای کمترين مقدار شاخص  LOEDدر شرايط قطع
تحريک است .در جدول  3مقدار شاخص اين ژنراتور در
شرايط بارگذاریهای مختلف آورده شده است .نتايج نشان
میدهد که در بارهای با ضريب توان پیشفاز مقدار شاخص
نسبت به شرايط مشابه با ضريب توان پسفاز کمتر است.
همچنین بارهای سبکتر به مقادير کمتر LOED
میانجاماند .در نتیجه کمترين مقدار شاخص قطع تحريک
در سبکترين بار و تحت يک ضريب توان پیشفاز اتفاق
خواهد افتاد .شبیهسازیهای انجامشده و بررسی آنها نشان
داد که مقدار مناسب برای متغیر  Aبرابر با  100است.

بیشترین مقدار شاخص
LOED

شماره بارگذاري

2569

1

3268

2

4715

4

8894

5

از شکل  5واضح است که با رفع خطا و شروع نوسان توان،
شاخص  LOEDدر يک بازه زمانی کوتاه ،يک مقدار مثبت
را نشان میدهد .اما همزمان با شروع نوسان توان ،ولتاژ
لینک  DCدر مقدار نامی خود ثابت میشود .اين در حالی
است که چنانکه شکل ( )4نشان میدهد با وقوع خطای
قطع تحريک ولتاژ لینک  DCبهشدت کاهش میيابد.
بنابراين برای انتخاب مقدار مناسب برای ( Vdc_minکه
در فلوچارت پیشنهادی شکل ( )6بهعنوان شاخصی برای
تمايز بین قطع تحريک و نوسان توان به کار رفته است)،
بايد بدترين سناريوی قطع تحريک که کمترين کاهش ولتاژ
لینک  DCرا دارد در نظر گرفته شود .جدول  4مقدار ولتاژ
لینک  DCرا پس از خطای قطع تحريک برای چهار ژنراتور
القايی دوسو تغذيه نشان میدهد .مشاهده میشود رفتار
سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396
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ولتاژ لینک  DCتقريباً مستقل از اندازهی ماشین است و در
همه موارد کاهش قابلتوجهی رخ میدهد.
جدول  :4مقادير  Vdcمحاسبهشده برای چهار ژنراتور القايی
دوسو تغذيه تحت بارگذاری شماره  3پس از خطای قطع
تحريک
ولتاژ لینک
)p.u.(DC

ظرفیت ()MW

0/08

1/5

0/10

2

0/12

2/5

0/13

3

در عین حال ،ماشین با ظرفیت  3 MWکمترين کاهش
ولتاژ را دارد .بنابراين ،در جدول 5مقدار ولتاژ لینک DC
برای اين ماشین در شرايط بارگذاری مختلف و پس از وقوع
خطای قطع تحريک آورده شده است .نتايج نشان میدهد
کمترين کاهش ولتاژ به میزان  %80نسبت به مقدار نامی
است .بنابراين مقايسه اين وضعیت با شرايط نوسان توان،
که در آن ولتاژ لینک  DCتقريباً ثابت است ،نشان میدهد
که اين شاخص میتواند بهخوبی میان قطع تحريک و نوسان
توان تمايز ايجاد کرده ،در زمان نوسان توان پايدار از عملکرد
ناخواسته رله جلوگیری کند .همچنین با توجه به جداول 4
و  ،5مقدار متغیر  Vdc_minمیتواند در محدوده  0/25تا
 0/95پريونیت انتخاب شود.
جدول  :5مقادير  Vdcمحاسبهشده يک ژنراتور القايی دوسو
تغذيه با ظرفیت  3 MWتحت شرايط بارگذاری مختلف برای
خطای قطع تحريک

اين شاخص وجود ندارد .اما از شاخص اول ،يعنی
حاصلضرب مشتق ولتاژ و توان راکتیو ترمینال ماشین
میتوان برای تشخیص خطای قطع تحريک در ژنراتور
سنکرون نیز استفاده کرد[ .]5از اين رو با درنظرگرفتن
ژنراتورهای سنکرون با ظرفیتهای متفاوت تحت شرايط
بارگذاری مختلف ،از اين شاخص برای تشخیص خطای قطع
تحريک استفاده شده و نتايج در جداول  6و  7بهصورت
خالصه آورده شده است.

شکل  -7شبکه قدرت موردمطالعه با ژنراتور سنکرون
جدول  LOED :6محاسبهشده برای چهار ژنراتور سنکرون
تحت بارگذاری  0/30+j0/50 p.u.برای خطای قطع تحريک
بیشترین مقدار شاخصLOED

ظرفیت ()MWA

12250

66

53524

390

64120

555

65250

635

جدول  LOED :7محاسبهشده ژنراتورسنکرون با ظرفیت
 390 MWAتحت شرايط بارگذاری مختلف برای خطای قطع
تحريک
بیشترین مقدار شاخص
LOED

شرایط بارگذاري

ولتاژ لینک )p.u.( DC

شماره بارگذاري

3670

0/10+j0/20

0/14

1

4160

0/90+j0/30

0/20

2

790

0/70-j0/20

0/13

4

15210

0/30-j0/20

0/12

5

قابلذکر است ،با توجه به ساختار مداری و کنترلی
ژنراتورهای  ،DFIGدر اين روش ترکیبی از ولتاژ لینک DC
بهعنوان يک شاخص برای تمايز دو خطای نوسان توان و
قطع تحريک استفاده شده است .در حالی که در ساختار
مداری و کنترلی ژنراتورهای ديگر مانند ژنراتور سنکرون
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همچنین در يکی از مقاالت موجود در زمینه تشخیص
خطای قطع تحريک ،تشخیص اين خطا در ژنراتورهای
 ،DFIGبا استفاده از شار داخل ماشین پیشنهاد شده
است[ .]22در اين روش تشخیص ،هنگامی که خطای قطع
تحريک اتفاق میافتد شار ماشین خیلی سريع بهمقدار
زيادی نزول پیدا میکند.
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1.1

0.9
0.8
0.7

3.4

3.3

3.2
)Time (s

3.1

3

)Stator Flux (pu

Loading No. 3
Loading No. 4
Loading No. 5

LOE

1

2.9

شکل  :8شار اندازهگیریشده ژنراتور 1/5مگاواتی در بارگذاری
شماره  4 ،3و  5پس از خطای قطع تحريک

0.8

0.6
3.4

3.3

3.2
)Time (s

3.1

3

)Stator Flux (pu

1.5 MW
2.0 MW
2.5 MW

LOE

1

2.9

شکل  :9شار اندازهگیریشده سه ژنراتور  2 ،1/5و  2/5مگاواتی
در بارگذاری شماره  3پس از خطای قطع تحريک

در شکلهای ( )8و ( )9بهترتیب شار اندازهگیریشده ژنراتور
1/5مگاواتی در بارگذاریهای مختلف و شار اندازهگیریشده
سه ژنراتور  2 ،1/5و  2/5مگاواتی در بارگذاری شماره 3
پس از خطای قطع تحريک نشان داده شده است .همانطور
که مالحظه میشود تشخیص خطای قطع تحريک با اين
شاخص بسیار سريع است .در حالی که در روش پیشنهادی،
همانطور که ذکر شد هنگامی که شاخص  ،LOEDاز
مقدار آستانه تجاوز میکند ،با توجه به شاخص ولتاژ لینک
 DCمیتوان خطای قطع تحريک را تشخیص و آن را از
نوسان توان تمايز داد.
از اين رو از نظر زمانی ،روش شار بر روش پیشنهادی برتری
دارد .اما قابلذکر است اندازهگیری شار از داخل ماشین کار
سختی است و نیاز به نصب سنسورهايی در داخل ماشین
دارد که ممکن است به ماشین آسیب برساند .درحالی که،
در روش پیشنهادی از متغیرهای قابلدسترس در ترمینال
ژنراتور برای تشخیص خطا استفاده میشود و نیازی به نفوذ
به داخل ماشین نیست .همچنین برای مقايسه بهتر دو روش

بر روی شبکه قدرت نمونه مورد بررسی قرار گرفته و نتايج
در جدول  8ارائه شده است.
جدول  : 8مقايسه عملکرد روش پیشنهادی و روش مبتنی بر
شار پس از خطای قطع تحريک در يک ژنراتور  1/5مگاواتی
برای نقاط بارگذاری مختلف
زمان تشخیص خطا ()s
*

روش مبتنی بر شار

شماره
**

روش پیشنهادي

بارگذاري

-

0/02

1

-

0/02

2

0/02

0/03

3

0/01

0/02

4

0/01

0/02

5

*مقدار آستانه عملکرد برابر با  0/7شار نامی
**مقدار متغیر  Aبرابر با 100

 -5نتیجهگیري
در اين مقاله برای شناسايی خطای قطع تحريک در ژنراتور
القايی دوسو تغذيه ،يک شاخص با استفاده از حاصلضرب
مشتق ولتاژ ترمینال و مشتق توان راکتیو خروجی به کار
گرفته شد .به اين دلیل که احتمال عملکرد اشتباه شاخص
مذکور در زمان نوسان پايدار توان وجود داشت ،رفتار ولتاژ
لینک  DCبهعنوان يک شاخص مجزا برای بازشناسی
خطای قطع تحريک از نوسان توان ،مورد استفاده قرار
گرفت .شبیهسازیهای انجامگرفته با اندازههای مختلف
ژنراتور و بارگذاریهای متنوع ،صحت عملکرد روش را نشان
می دهد .از مهمترين ويژگیهای روش پیشنهادی میتوان
به استفاده مستقیم از پارامترهای خروجی ماشین که
بهصورت متداول در دسترس قرار دارند و عدمنیاز به
فرآيندهای محاسباتی پیچیده و يسنیازی از تأخیر زمانی
اشاره کرد .همچنین روش ترکیبی ارائهشده عالوه بر سادگی
و امنیت ،سرعت عملکرد بااليی دارد.

 -6ضمیمه :پارامترهاي مدل شبیهسازي
 )1پارامترهای :DFIG
Vbase= 575 V; Sbase = 1.67 MVA; fbase = 60 Hz; ωs = 1 p.u.; ωb = 2 π fb = 377 rad/s; Rs = 0.00706 p.u.; Rr
= 0.005 p.u.; Ls = 3.07 p.u.; Lr = 3.056 p.u.; Ls = 2.9 p.u.; Grid filter impedance: Rg + jXg = 0.003 + j 0.3
p.u.
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:) پارامترهای خطوط انتقال2
Length: 30 km; Positive and zero sequence resistances: 0.1153, 0.413 Ω /km; Positive and zero
sequence inductances: 1.05, 3.32 mH/km; Positive and zero sequence capacitances: 11.33, 5.01 nF/km;

:) پارامترهای ترانسفورماتورها3
T1 =2MVA, 575 V/25 kV, impedance: 0.0017 + j 0.05 p.u.; T2 =47MVA, 25 kV/120 kV,impedance:
0.00534 + j 0.16 p.u.

:) امپدانس شبکه4
Re + jXe = 0.0004 + j 0.004 p.u.
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