نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
سال نهم ،شمارۀ دوم /تابستان  /8931صفحه 81ـ99

سرعت متغير با استفاده از ترکيب روشهای مدل  -پایه و سيگنال  -پایه
عادل دمشقي ،1محمدحسین رفان

*2

1دانشجوي دکتري دانشکده مهندسي برق ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي ،تهران ،ايران
A.dameshghi@sru.ac.ir

2دانشیار دانشکده مهندسي برق ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي ،تهران ،ايران

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10
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ترانزیستور دو قطبی گيت – عایق ( )IGBTدر مبدل توربين باد موجب تضعيف جریان خروجی مبدل میشود و در نتيجه عملکـرد توييـد
توان توربين باد دچار اختالل می شود در این مقايه ،عيب مدار باز گيت  IGBTدر مبدل پشتبه پشت توربين بادی مبتنی بر ژنراتور ايقایی
دوسو تغذیه در ابتدا آشکارسازی و سپس مکان یابی شده است روش پيشنهادی ارزانقيمت است و برای آشکارسازی و تعيين مکان عيـب
از سنسور اضافه ،استفاده نمی کند آشکارسازی عيب بر اساس استراتژی مدل-پایه است ،برای توييد مانده از یک مشاهدهگر مبتنی بر مـدل
کايمن بر اساس استخراج ماتریس حايت جریانهای سه فاز از ژنراتور ايقایی دوسو تغذیه سمت شبکه و سمت روتور استفاده شده است و
سپس ارزیابی مانده انجام میشود مکان عيب بر اساس استراتژی سيگنال-پایه و استخراج ویژگی ميانگين از سيگنال زمـانی تعيـين شـده
است برای ارزیابی ساختار پيشنهادی از یک شبيهساز توربين بادی  2/5مگاوات بر اساس داده واقعی ،استفاده شده است شـبيهسـازیهـا
نشان داد که روش پيشنهادی ،عيوب چندگانه و همزمان را در یک شاخه یا شاخههای متفاوت سمت شبکه و روتور تشخيص میدهد

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

چکيده :پایش وضعيت و عيب یابی توربين باد ،موجب افزایش قابليت اطمينان و در دسترس بـودن تـوربين مـیشـود مـدار بـاز شـدن

واژههای کليدی :توربين باد ،مبدل پشتبهپشت ،مانده ،سيگنال – پایه ،مدل  -پایه
] [ DOI: 10.22052/9.2.18
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 .8مقدمه
انرژي باد بهعنوان يک انرژي تجديدپذير و پاک با سررعت براييي در

است .سیگنالهاي مورد است اده سهفاج جريان سمت استاتور( 2شربکه)
3

حال رشد و گسترش است [ ،]2 ،1توربین باد ،انرژي مکرانیکي براد را

و سهفاج جريان سمت روتور اسرت ،برراي تشرخی

به انرژي الکتريکي تبديل ميکنرد ،تروربین براد اج تجهیرماف مت راوف

معیوب اج آنالیم سیگنال – پايه و بر اسراس اسرتخراو ويژگري آمراري

مکانیکي و الکتريکي تشکیل شده است که هر کدام داراي درصردهاي

میانگین سیگنال جريان مربوط به سوئیچ معیوب است اده شده است.

مت رراوتي اج نررر خرابرري هسررتند [ ،]3 ،2ايررن خرابرريهررا ،منجررر برره

مکران سروئیچ

در اين مقاله ،به منظور مقابله با شرايط گذراي توربین باد سررعت
4

اجماي توربین باد داراي نر خرابي باييي هستند ،اما نرر خاموشري

اساس يک شبیهساج توربین باد منطبش بر تروربین برادي  2/5مگراواف

اين قطعاف پايین است يا حتي موجب خاموشي نميشود .خرابي ايرن

کهک متعلش به شرکت مپنا 5است .شبیهساج مرورد اسرت اده منطبرش برر

تجهیماف موجب افت توان و نمول باجده توربین باد ميشود [ .]5شکل

پارامترهاي اجماي توربین واقعي است و برر اسراس دادههراي واقعري

( )1نمودارهاي تحلیلي بررسري دو فراکتور خاموشري و نرر خطراي

سرعت باد کار ميکند .در بخش دوم مقاله ،مروري بر انواع روشهاي

توربین باد را متناسب با اجماي مختلف نشان ميدهد ،در يرک قاعرده

عیبيابي و تشخی

عیب مدار باج سوئیچ  IGBTدر انرواع مبردلهرا

کلي  55درصد اج خطاها فقط  5درصد خاموشيها را ايجاد مريکننرد،

انجام شده است ،بخش سوم مقاله ،مدلسراجي جيرر بخرش الکتريکري

در حالي که  25درصرد اج خطاهرا  55درصرد خاموشريهرا را ايجراد

است و ابمار ارجيابي مورد است اده در ايرن بخرش تشرري مريگرردد.

ميکنند [.]6

روش پیشنهادي در بخش چهارم بیان مريشرود .بخرش پرنجم مقالره،

يکي اج اجماي الکتريکي توربین باد با نر خطاي باي ،مبدل تروان

شبیهساجي و ارائه نتايج است ،در بخش ششم مقاله ،مقايسره و بحرث

است .دو عیب در بخش مبدل توربین باد ،شامل خطاي اتصرال براج و

در خصوص نتايج انجام شده است ،مقاله با بیان نتیجهگیري در بخرش

اتصال کوتاه سوئیچ مبدل پشت به پشت مطرح است .برخالف خطاي

ه تم پايان مييابد.

مدار باج که اغلب نرمافماري حل ميشود ،عیب اتصرال کوتراه سروئیچ
اغلب به صورف سختافماري حل ميشود ،عیب اتصال کوتاه توسرط

 .2مروری بر کارهای گذشته

ميگردد ،اما عیب اتصال باج ترانميستور دوقطبي برا گیرت عرايش شرده

مدار باج سوئیچ ارائه شده است ،هر چند برخي اج اين روشها بسیار

 (IGBT)1مبدل توربین باد باعث اج کار افتادن توربین براد نمريشرود،

دقیش هستند اما در خصوص پايش وضعیت مبدل توربین باد ،امکان

بلکه در شرايط عملکردي توربین باد اج جمله افت توان اثرگذار است.

پیادهساجي در سامانه کنترل اهمیت جيادي دارد ،چنین روشي بايد ساده

اج جمله نتايج اين عیب بهمجدن تعادل و باينس بین فاجهاست ،عیرب

باشد و دچار هشدار اشتباه نشود .نیاج به سختافمار و سنسور اضافه

مدار باج موجب نشت جريان منشعب در فاجها به خصوص فاج مربوط

نداشته باشد ،مقاوم باشد ،خطاهاي چندگانه و خطاهاي همجمان را

به همان سوئیچ خواهد شد .واکنش میان جم منشعب و میردان ،تولیرد

تشخی

دهد و ارجانقیمت و سريع باشد .روشهاي ارائه شده تاکنون

جهش در گشتاور و در فرکانس جريان استاتور ميکند ،اين امر موجب

داراي اشکايتي چون سرعت کم ،هشدار اشتباه ،اجدياد سنسور و

کاهش حداکثر میانگین در دسترس براي مبدل ميشود .جريان منشعب

پیچیدگي هستند ،عدم تطابش با شرايط عملکردي ،عدم تطبیش با

مورد نظر البته مشکالتي را در مشخصههاي  IGBTنیم ايجاد ميکند و

تغییراف سرعت و جريان گذار اج جمله ديگر اشکالتي است که در

موجب عیوب ثانويه ميشود [.]11-5

روشهاي مختلف مشاهده شده است .يکي اج روشهاي جلوگیري اج

استراتژي کلري در تشرخی

عیرب بره دو دسرته مردل – پايره و

سیگنال – پايه تقسیم ميشرود ،در ايرن مقالره ،ترکیبري اج روشهراي

هشدار اشتباه در تشخی

عیب مدار باج سوئیچ ،است اده اج روش

"جمان مرده " است [ ،]11اما عملکرد اين روش نامناسب است .اکثر
6

مدل – پايه بر اساس ماتريس حالرت جريران سرمت شربکه و روترور
1. Insulated-Gate Bipolar Transistor

2. Stator Side
3. Rotor Side
4. Adaptive threshold
)5. Iran Power Plants Management Company (MAPNA
6. Dead Time

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

سیگنال – پايه و مدل – پايه است اده شده است ،براي وجرود يرا عردم
وجود عیب بر اساس تولید مانده (مدل – پايه) عمل مريشرود ،روش

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

سامانه ح اظت تروربین تحرت کنتررل اسرت و تروربین براد خراموش

در سالهاي اخیر ،روشهاي مختلف در خصوص آشکارساجي عیب

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

خاموشيهاي کوتاه و بلند مدف در توربین باد ميشوند [ ،]4برخري اج

متغیر ،اج آستانه تطبیقي است اده شده است .سنجش و ارجيابي روش بر

02

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

سرعت موجب هشدار اشتباه ميشود ،براي عیبيابي سوئیچها

جريان حاصل ميشود ،در اين مرجع ،براي محاسبه مسیر بردار فضاي

روشهايي ارائه شده است؛ روش بردار پارک []12؛ آشکارساجي

جريان اج تبديل پارک است اده شده است ،اين روش براي تشخی

خطاي مدار باج و مکانيابي سوئیچ خراب با است اده اج محاسبه بردار

شاخه معیوب است و مکان شاخه معیوب بر اساس خاصیت قطبي

فضاي جريان متناوب در يک دوره انجام ميشود ،در ابتدا ،میانگین

جريان میانگین (مثبت/من ي) تعیین شده است .روش جريان مستقیم

جريانها محاسبه ميشود و سپس تبديل بردار پارک 1براي رسیدن به

ساده [ ،]13-14اج میانگین جريان فاج است اده ميکند ،مقادير بمرگ

دامنه و جاويه فاج جريان متناوب اعمال ميشود ،براي يک سامانه

جريان فاج با يک آستانه مقايسه شده تا شاخه معیوب شناسايي شود،

بيعیب میانگین (دامنه) تقريباً برابر با ص ر است و بردار فضاي

براي مکانيابي خاصیت قطبي مقدار میانگین است اده شده است ،در

مربوطه دايروي است .روش جريان نرمالیمه  ،]14 ،13[ DCاين روش

خصوص مبدلهايي که متشکل اج  12 ،6 ،4يا حتي بیشتر IGBT

گسترش داده شده و بهبود يافته ،روش بردار پارک است که

هستند نیم تحقیقاتي در سالهاي اخیر ارائه شده است .در مرجع [،]15

وابستگي روش قبل را به بار کاهش ميدهد .ابتدا جريان ،نرمالیمه شده

مبدل سهفاج براي ژنراتور همجمان مغناطیس دائم 2مورد مطالعه قرار

است ،اين مقدار بهعنوان ،مانده است که حاصل تقسیم میانگین جريان

گرفته است .در اين مقاله ،خطاي اتصال باج بهعنوان يک اعوجاو در

هر فاج به جذر مربعاف ضرايب اصلي جريانهاي سهفاج است ،اين

ولتاژ در نظر گرفته شده است و سپس يک ولتاژ مرجع اج روابط

مانده با يک آستانه مقايسه و تصمیمگیري انجام شده است .روش

مربوط به اين مبدل استخراو شده است که هر گونه انحراف اج آن

جريان نرمالیمه DCي بهبود يافته [ ،]13-14روش جريان نرمالیمه در

ولتاژ مرجع مطابش با آستانههاي مشخ

 ،نشاندهنده خطا است .در

سامانه کنترل حلقه بسته داراي ضعفهايي است ،اين مشکل در روش

مرجع [ ،]16به خطايابي و تشخی

خطا در ساختار مبدلهاي

بهبوديافته با محدودساجي دامنه و مقايسه مقادير بمرگتر مانده با حد

چندطبقه و براي ژنراتور سنکرون پرداخته شده است .در اين مقاله ،بر

آستانه برطرف ميشود .روش شیب [ ،]15براي آشکارساجي خطا،

اساس جريان خروجي روش خطايابي مدار باج سوئیچ انجام شده

شیب بردار فضاي جريان بر اساس تقسیم ت اضل جريان  dاج

است.

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

اين روشها بر اساس میانگینگیري جريان عمل ميکنند که تغییراف

اطالعاف ماقبل اين جريان بر ت اضل جريان  qاج اطالعاف ماقبل اين

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

شکل ( :)8رابطه تکرار خرابی و خاموشی از دو مطايعه بر روی توربينها بادی اروپا در طول  89سال []6
] [ DOI: 10.22052/9.2.18

1. Park vector Transform

)2. Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG
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هیچگونه تجهیم يا سنسور اضافه ندارد ،بر اساس انحرافاف ايجاد شده

 DCورودي مرردل تبررديل موجررک بررراي اسررتخراو ويژگرري اسررت،

در جريان و نقاط عبور اج ص ر براي سوئیچهاي مختلف خطاي مردار

ويژگيها در سرعت ثابت اج الگوهاي جرياني استخراو ميشود ،سپس

باج آجمرايش شرده اسرت و نمونره مرورد نظرر برهطرور آجمايشرگاهي

مدل فاجي وظی ه تقسیمبندي الگوها و در واقع تعیین مکان خطا را برر

پیادهساجي و مورد آجمايش واقعي قرار گرفته است .در مرجع [ ،]15به

عهده دارد .تکنیکهاي مبتني بر مشاهدهگر براي عیوب تنها و همجمان

مبرردل ژنراتررور  PMSGپرداخترره اسررت کرره روش پیشررنهادي بررراي

و بر اساس است اده اج ورودي ولتاژ در مراجرع [ ]26-23مطررح شرده

خطاي مردار براج  IGBTدر دو نمونره واقعري

است .اين روشها به انداجه کافي اسرتقالل داشرته و نیراج بره سنسرور

مکران

اضافه ندارد .اما مشکل اصرلي در ايرن روشهرا وابسرتگي بره دانرش

خطا و خطايابي سمت ژنراتور و سمت شبکه به کار گرفته شده است،

پارامترهاي ماشین است .روش ديگري که براي عیبيابي مبدل توربین

مدل خطايابي بر اساس فاج بردار پارک است و مکان خطرا در سرمت

باد است اده ميشود ،است اده اج تبديل موجک گسسته است [.]25

خطايايابي و تشخی

مورد آجمايش قرار گرفته است .دو روش مجما براي تشرخی

شبکه بر اساس خاصیت قطبي جريان تعیین شده است در حرالي کره،
در سمت ژنراتور بر اساس مقادير میانگین ،جريان نرمالیمه شده اسرت.
اج يک روش بالدرنگ ،1براي تشخی

خطاي مدار باج و مکان سوئیچ

معیوب بر اثر مدار باج در مبردل  AC/DCاسرت اده شرده اسرت [.]11
ژنراتور مربوطه اج نوع  PMSGبوده و اج  RMS2جريان نرمالیمه شده،
براي خطايابي و تشخی

است اده شده است .روش ارائه شده نیاج بره

سنسور و سختافمار اضافه نردارد و فقرط نیاجمنرد اطالعراف جريران
انداجهگیري شده فاجها است .جريان سهفاج دريافت مريشرود و سرپس
مقدار  RMSو بردار پارک مربوط به جريانها نیم محاسبه مريشرود و
نسبت اين دو بهعنوان مقدار نرمالیمه استخراو ميگردد [.]11
در مرجع [ ]15بر اساس همین سراختار ولري برا دريافرت ولتراژ،
خطايابي و تشخی

سوئیچ مدار باج مبدل انجام شده است .در مرجرع

[ ،]22پیشررنهاد شررده اسررت کرره بررراي تعیررین مکرران خطرراي مبرردل
است اده شود ،سپس مانده تولیدشده براي تعیین مکان خطاي مدار براج
است اده شود .براي بهبود عملکررد اج روش میرانگین متحررک وجندار
است اده شده است و مانده تولیدي براي آنالیم به ايرن روش داده شرده
است .در مرجع [ ،]21براي خطايابي و جداساجي خطا (FI)4مربوط به
مبدل سهفاج اج روش فاجي که نیاجمند انرداجهگیرري جريران خروجري
است است اده شده است ،مطابش با هر خطاي مدار باج جريان خروجي،
يک الگو مشخ

دارد که اين الگو مشخ

به منظور ارجيابي روش پیشنهادي در تشخی

عیب مدار براج سروئیچ

مبدل ،اج يک شبیهساج توربین باد است اده شده است .شربیهسراج مرورد
نظر در محیط سیمولینک/مطلب 5پیادهساجي شد ،تروربین شربیهسراجي
شده بر اساس اطالعاف توربین  2/5مگاواف کهک مپنا طراحي گرديد.
بخش الکتريکي ايرن شربیهسراج ،متشرکل اج ژنراترور  DFIGو مبردل
پشتبهپشت با جمئیاف و دقت باي منطبش بر نمونه واقعي مدل گرديد.
پارامترهاي مورداست اده براي مردلسراجي تروربین مشرابه جردول ()1
است .در شکل ( )2سرعت باد جمعآوريشده اج سرايت برادي کهرک
نشان داده شده اسرت ،اج ايرن اطالعراف برهعنروان ورودي شربیهسراج
است اده شده است .اطالعاف جمعآوري شده در باجه جماني  6ماهره برا
میانگین  5دقیقهاي بوده است .در شرکل ( )3تروان و جريران سرهفراج
سمت شبکه و سمت روتور براي همه نواحي عملکردي شرامل ناحیره
اول (سرعت باد جير  4مترر برر ثانیره ،عردم تولیرد تروان) ،ناحیره دوم
(سرعت باد اج  4تا  12متر بر ثانیه ،تولید توان ،کنترل گشتاور) ،ناحیره
چهارم سرعت باد اج  12تا  25متر بر ثانیه (تروان نرامي  2/5مگراواف،
کنترل جاويه گام پره) در اجاي ورود داده .سرعت باد واقعي جمعآوري
شده اج سايت توربینهاي بادي کهک مپنا نمايش داده شده است.

اج بردار مربوط به جريان

استاتور استخراو ميشود ،اين روش نیاج بره دو سنسرور دارد و مردل
فاجي براي تشخی
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پشت بهپشت ژنراتور القايي دوسو تغذيه (DFIG)3اج آنالیم سراختاري

 .9ابزار ارزیابی و شبيهسازی
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روش ارائه شده بر اساس تغییر در نمودارهاي جرياني است و نیاج بره

– فاجي در مرجع [ ]22مطرح شده است ،بهگونهاي که جريران لینرک

مکان خطا ،بر اسراس دسرتهبنردي الگوهرا عمرل

مي کنرد .روش مرورد نظرر برهطرور واقعري برر روي يرک شربیهسراج

1. Realtime
2. root mean square
3. Doubly Fed Induction Generator
4. Fault Isolation

5. SIMULINK/MATLAB

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

سختافماري اجرايي شده است .روش سیگنال – پايه تبرديل موجرک
شکل ( :)2اطالعات سرعت باد جمعآوری شده از سایت کهک

00

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
در مدلساجي آيرودينامیک تروربین برادي ،ابتردا تروان حاصرل اج
انرژي باد متناسب نسبت سرعت نوک بر حسب راديان 1و جاويه گرام
پره بر حسب درجه مدل ميشود ،در اين بخش ،ضريب بهرهوري توان
بسیار مهم است C p ،حاصل براي توربین تحرت مطالعره برهصرورف

شکل ( )4است  ،نسبت سرعت نوک است .مدلساجي رانشگر بره
صورف دو جرمه خواهد بود (شکل  .)5مدلساجي ياو 2انجام ميگیرد

(الف)

و کنترل آن بر اساس تناسبي-انتگرالي ( )PIخواهد بود .کنترل جاويه
گررام پررره ن رریم برره ص ررورف ي رک ت رابع درجرررره دوم و بررر اس رراس
کنتررلکننده تناسبي-انتگرالي -مشتقي ( )PIDخواهد بود (شکل ،)6
0.45
0.4

( ب)

0.35

شکل ( :)9سيگنالهای ايکتریکی خروجی شبيهساز ايف :جریان سهفاز

0.25
0.2

سمت شبکه ب) جریان سهفاز سمت روتور

0.15

Power Coefficient

0.3

0.1
0.05

 .8.9مدلسازی

14

براي پیادهساجي روش پیشنهادي ،بخشهاي مختلف توربین براد مردل

12

10

6
8
Tip Speed Ratio

4

2

0
0

شکل ( :)4رابطهی بين  C pو  در توربين بادی معمويی

شده است [ .]25اما اج تشري کامل مدلساجي سرعت باد اعمال شرده
به پرههاي توربین بر اساس توجيع رايلي مدل ميشود.
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 βجاويه پیچ (درجه) است.

جدول ( :)8پارامترهای شبيهساز متناسب با توربين  2/5مگاواتی
تعداد پره

3

نوع مبدل

پشت

قطر پره

 123متر

فرکانس سوئیچینگ

سطح پره

1455

خاجن لینک DC

22mF

3

ولتاژ لینک DC

 1122ولت

کالس
توربين
نوع
گيربکس

 2.5KHzروتور
 3KHzشبکه

 ،Planet Gearسه بخشه با نسبت 1/79.6

تعداد قطب

سه ج ت

Armature
resistance

0.0014ohm

سرعت

)750-1310 u/min(50H

توان

2500 KW at
12/13 m/s

690 V

آغاج تولید

3.5/4 m/s

=Llr= 8.6e-5H, Lls
9.8e-5, Lm=0.00169H

پايان تولید

25 m/s

ژنراتور
اندوکتانس

شکل ( :)6بلوک دیاگرام کنترل زاویه گام پره

 ،DFIGداراي محاسني چون عملکررد برا سررعت متغیرر روترور
است ،در حالي که فرکانس و دامنه ولتاژ تولیدشده در مقدار ثابتي نگه
داشته ميشود ،در نتیجه تولید توان الکتريکي در سرعتهاي پرايینترر
باد و کنترل ضريب توان محقش ميشود .سراختار مورداسرت اده شرامل
درايو ،ژنراتور القايي روتور سیمپیچري شرده  6 (WRIG)3قطرب برا
1. Radians
2. YAW
3. Wound Rotor Induction Generator

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

نوع ژنراتور

DFIG

وجن روتور

52000 Kg

ويتاژ

شکل ( :)5مدل رانشگر دو جرمه
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پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

تشخيص عيب مدار باز مبدل پشتبهپشت ژنراتور  DFIGتوربين باد سرعت متغير با استفاده از...

02

استاتور متصل به ولتاژ متوسط شبکه ،اج طريش ترانسر ورمر و روترور،

مستقیم با مبدل قدرف ،کنترل ميشرود .بنرابراين گشرتاور تولیردي در

سیمپیچ هاي ايموله شده ،شبکه متصلشده اج طريش اسلیپ – رينرگ و

 DFIGميتواند بهطور مستقیم با کنترل جريان روترور کنتررل شرود و

مبدل الکترونیک قدرف مربوطه است .مبدل توان ،فرکرانس روترور را

مکان جاويهاي آن ،وابسته به شار استاتور اسرت .مبردل سرمت روترور

کنترل ميکند و بنابراين سرعت روتور ميتوانرد برايتر و پرايینترر اج

براي کنترل گشتاور ژنراتور نیاجمند کنترل مستقیم جريان روتور است.

سرعت همجمان استاتور باشد کره اج طريرش فرکرانس شربکه و تعرداد

اين کار با اعمال ولتاژ مناسب به سیمپیچ روتور انجام ميشرود .مبردل

قطبهاي سیمپیچ استاتور تعیین ميشود.

سمت شبکه براي تنظیم کردن ولتاژ لینک  DCبرین دو مبردل اسرت اده

در شکل ( )5اجماي اصلي  DFIGآورده شده است .در ساختمان

ميشود .اين مبدل ،شامل يک حلقه کنترل بیروني ميباشرد کره ولتراژ

 ،DFIGروتور ژنراتور براي بهینه کردن نر تغییر سرعت ( )λتحرت

لینک  DCرا کنترل ميکند و تالش ميکند تا آن را در مقدار نامي نگه

سرعت متغیر عمل ميکند λ .بهصورف جير تعريف ميشود [:]25

دارد .شارش توان در  DFIGدر حالت سنکرون (سبم) ،جير سرنکرون

()1

Vwind

که در آن  Vtipسرعت چرخش پرهها و  Vwindسرعت باد ميباشد.

به منظور بررسي جرياني ماشین  ،DFIGبه مدلساجي ايرن ماشرین در
قالب dq1پرداخته شده است.
Generator

سرعت چرخش پرهها با است اده اج معادله جير حاصل ميشود:
Vtip   r

( )2

P
elec

که در آن  Ωسرعت مکانیکي توربین بادي و  rشعاع دايره چرخش

Power
Converter

ميباشد که در واقع طول پرههاي توربین ميباشد ،اج اين رابطه
مشخ

P
Stator

Stator

P
Rotor
Rotor

شکل ( :)1نحوه شارش توان در

است که ماکميمم کردن باجده بهطور مستقیم به توانايي تغییر

P
mech

.DFIG

سرعت چرخشي وابسته است .سرعت روتور ژنراتور براي عملکرد در

شکل ( )5مدل ماشین  DFIGاست .اين شکل براي هر دو قطرب

يک باجه متغیر سرعت ،کنترل ميشود .بنابراين ژنراتور در هر دو

 dو  qقابل است اده است .در شکل ( i ،u ،𝜆 ،)5و  ωبه ترتیب به شار،

حالت جير سنکرون و فوق سنکرون ،بهطور معمول بین  ± %32اج

ولتاژ ،جريان و فرکانس جاويهاي اشاره دارد .همچنین جيرنويس  r ،sو

سرعت سنکرون عمل ميکند .روتور به وسیله مبدل سهفاج که با

 mبه ترتیب به استاتور ،روتور و مغناطیسي اشاره دارد کره در آن  Rو

است اده اج رينگهاي لغمان به روتور سیمپیچي شده متصل است کنترل

 Lنشاندهندهي مقاومت و اندوکتانس سیستم است.

روتور اج طريش يک مبدل به شبکه متصل ميگردد .مبدلها فقط بايد
توان روتور را فراهم کنند که به طور معمول  %32توان نامي توربین
است [ .]6مقدار گشتاور ايجادشده به میدان مغناطیسي استاتور و
روتور و به جاويه اين دو نسبت به هم بستگي دارد.

()3
()4

dt
d r ,d
dt

Interconnection
Transformer

dt
d r ,q

Grid
Turbine
Slip Rings
DC-link
Capacitor

()5

DFIG

DC
Chopper

Gearbox

Filter

Filter

Grid-Slid
Converter

()1
()5

Rotor-Slid
Converter

DFIG

میدان استاتور تابعي اج ولتاژ و فرکانس شبکه متناسب برا سررعت
سنکرون است .شار روتور وابسته به جريان روتور است که بهصرورف

dt

us,q   Rs is,q  s J s,d 

ur ,q   Rr ir ,q  s  r  J s,d 

s,d  Ls is,d  Lmir ,d
r ,d  Lmis,d  Lr ir ,d

s,q  Ls is,q  Lmir ,q

r ,q  Lmis,q  Lr ir ,q
()12
اج طرفرري  Ls  Lis  Lmو  Lr  Lir  Lmنشرراندهنررده
انررردوکتانس اسررررتاتور و روترررور اسررررت و خرررواهیم داشررررت:
1. Direct-Quadrature
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AC Crowbar

شکل ( :)7اجزای اصلی

()6

ur ,d   Rr ir ,d  s  r  J s,q 

d s,q

()5

us,d   Rs is,d  s J s,q 
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ميشود .استاتور بهصورف مستقیم به شبکه وصل ميشود در حالي که

d s,d
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Vtip



(آبي) و فوق سنکرون (قرمم) بهصرورف شرکل ( )1اسرت [.]25-25

02
Ls Lr

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
L2
 1 m

 . بردار گشتاور الکترومغناطیسي برهصرورف جيرر

است:



()11

 r

s



با فرض
Lm
Ls Lr

T g  np

دامنه گشتاور الکترومغناطیسي بهصورف ( )12است:
()12

 .8.4استخراج ماتریس حايت سيستم

 s ,d r ,q  s ,q r ,d 

Tg  n p

پارامترهاي توان و گشتاور اکتیو و راکتیو بهصورف جير است:

استاتور و روتور مطابش با رابطهي ( )15به دست ميآيد:

()14

Qs  u s ,q i s ,d  u s ,d i s ,q

()15

Pr  u r ,d ir ,d  u r ,q ir ,q

()16

Qr  ur ,qir ,d  u r ,d ir ,q

که در آن  Ls  Lis  Lmو  Lr  Lir  Lmبه ترتیب اندوکتانس
استاتور و روتور است.
با توجه به رابطه ي اخیر جريان روتور و استاتور بره ترتیرب ترابعي اج
شار روتور و استاتور است ،در نتیجه:

+
dλ
- s Lm
dt
-

شکل ( :)3مدل ماشين

-+

()15

is R s

+
us

جريان روتور و استاتور با جايگميني روابرط ( )11و ( )15برهصرورف

-

جير به دست ميآيد.

()22

 .4ساختار پيشنهادی
ساختار کلي برراي روش پیشرنهادي در شرکل ( )12نشران داده شرده
()21

سرعت باد تغذيه ميشود ،ژنراتور ج ت تغذيه که متصل به يک مبدل
پشتبهپشت است بخش بعدي اين ساختار است ،تولید داده الکتريکي
وظی ه ايرن بخرش اسرت .هسرته اصرلي سراختار شرامل يرک بخرش
عیرب مبتنري برر

استراتژي سیگنال پايه است بخش مدل پايه اج يک بلوک انرداجهگیرري
اطالعاف جريان (سمت شبکه و سمت روتور) و يک بلوک مشاهدهگر

دوم ،وظی ه تشخی
سوئیچ معیوب مشخ

ميشود.

x  t   Ax  t   Bu  t 

()22

y  t   Cx  t 
  R
 
L
1
  R L
   s I 2   s 
r  J   r m I 2  m r J  

 Ls
   Ls


    Ls Lr
  x  t 
x t   

 Rs Lm

 Rr
Lm
1

 
I2 
r J 
I 2    s  r  J  



 Lr


  
  Lr
  Ls Lr



()23

A

1 

 Ls 
u t 

L
 m 
 Ls Lr 
B

 Lm
 L L
s r


1


  Lr

y  t   1 1 x  t 

1. Kalman
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سیگنال حوجه جمان بر عهده دارد ،بر اسراس ايرن بلروک مکران دقیرش

 Rr
Lm
1
1

 
I 2   s  r  J  ir 
u 
u


 Lr r  Ls Lr s

 
  Lr

حالت سمت شبکه  DFIGرابطه ( )23است:

حالت سمت استاتور و سمت روتور را انجام ميدهد .در ايرن بخرش،
مکان عیرب را برر اسراس اسرتخراو ويژگري اج

 R L

L
dir
   s m I 2  m r J  is 
dt

L
L

L
r
 s r


با باجنويسي معادله ( )22و ( )21بهصورف ماتريس حالت ،مدل فضاي

کالمن 1تشکیل شده است .بلوک مشراهدهگرر ،تخمرین مراتريسهراي
ميشود .بلروک

 R
dis
1

 
   s I 2   s 
r  J  is 
dt

L


 
 s
R L

L
Lm
1
 r m I 2  m r J  ir 
u 
u
 Ls
 Ls Lr r  Ls s
  Ls Lr
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است .اين شکل ،شامل يک توربین باد است که توسط اطالعاف واقعي

مانده تولید ميشود و وضعیت شاخه معیوب مشخ

 R

R L
d r
  r m s   r I 2  s  r  J  r  ur
dt
 Ls Lr
  Lr


اج آنجايي که شار معمويً قابل انداجهگیري نیست ،معاديف وابسته بره

.DFIG

آشکارساج عیب مدل پايره و يرک بخرش تشرخی

 R

d s
R L
   s I 2  s J  s  s m r  us
dt
 Ls Lr
  Ls


()11

روابط باي را بهصورف برداري نیم ميتوان بیان کرد.
Llr (ω - ω )J λ R ir
s r r r
++
+
λ
d
s
ur
dt
-

Lm  is 
Lr  ir 

s   Ls
    L
 r  m
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()13

Ps  u s ,d i s ,d  u s ,q i s ,q

Lls

0 1 

()15

Lm
Ls Lr

ωs Jλs

0 1
J 

1 0 

و  I 2  1 0و با توجه به شرکل ( )5شرار

تشخيص عيب مدار باز مبدل پشتبهپشت ژنراتور  DFIGتوربين باد سرعت متغير با استفاده از...
ت و يد ا

پي
شتاور
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I a ,b ,c ,GS
AV
وا د نرمال سازی ریا برای مشاهده ر

تشخيص عيب

IˆN a,b,c,GS

+

Iˆa ,b,c ,GS RMS
AV
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ˆI

b

Iˆc
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RM S

I N a,b,c, RS

+

AV

I a ,b , c , R S

I a ,b , c , R S

Ia
Ib
Ic

وا د نرمال سازی ریا برای مشاهده ر
-

+

IˆN a,b,c, RS

RMS
AV

Iˆa,b,c, RS

Iˆa,b,c, RS

Iˆa
ˆI

b

Iˆc

وا د اندازه يری
ریا سمت روتور

Ia
Ib
Ic

I c Ib I a

مشاهده ر
ا من

ستانه ت بي ی
+

a=0.1

ارسازی عيب
شکل ( :)12ساختار پیشنهادي براي عیب يابي مدار باج بودن سوئیچ  IGBTمبدل پشتبهپشت توربین باد

 .2.4فيلتر کايمن(KF)1
در آن در هر گرام ،اطالعراف مشراهداف ورودي غیرر دقیرش دريافرت
مي گردد و سنجش بهینه اج وضعیت واقعي سیستم صرورف مريگیررد
[ .]32اين سنجش ،بر اساس بهکارگیري مدل پیشگويي و مدل مشاهده
است .مدل  KFتخمیني اج وضعیت دينامیک سیستم تحت بررسي را با
شکل ( :)88ساختار مشاهدهگر مورداستفاده

است اده اج دو مدل ارائه ميدهد :مدلهراي دينامیرک و مشراهده .مردل
دينامیک رفتارهاي بردارهاي وضعیت را تشري ميکند و مدل مشاهده

جدول ( :)2پارامترهای به کار رفته در مدل KF

بین انداجهگیريها و بردار وضعیت ارتبراط برقررار مريکنرد .عملیراف
اساسي فیلتر کالمن مطابش با ساختار شکل ( )11ترا حصرول نتیجره در
يک حلقه ادامه مييابد [ .]31تشري پارامترهاي اساسي به کار رفته در
ساختار شکل ( )11بره صرورف اختصرار در جردول ( )2آورده شرده

P t 

کواريانس حالت

x  0

تخمین اولیه

Q

کواريانس نويم

H

مدل مشاهدهگر

R

z t 

)1. Kalman Filter (KF

کواريانس نويم مشاهدهگر

x t 

تخمین حالت

بردار انداجهگیري

K t 

بهره کالمن
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پارامتر

توصيف

پارامتر

توصيف

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4
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روشهايي که امکان تعیین مکران سروئیچ معیروب را دارنرد برر اسراس

 .9.4آشکارسازی و مکانیابی عيب
ساختار مبدل پشتبهپشت در ساختار کلي در شرکل ( )12نشران داده
شده است ،روش آشکارساج بايد بتواند وجود يا عدم وجرود عیرب را
بهطور کلي اعالم کند و هردف روش مکرانيراب تعیرین مکران دقیرش
سوئیچ معیوب است.
با توجه به اينکه اج هر سه فاج جريان سمت شبکه و سمت روتور کره
در سیستم کنترل انداجهگیرري مريشرود ،در روش پیشرنهادي اسرت اده
مکران

دقیش سوئیچ معیوب  52درصد است ،با توجه به اتصال فاج بره وسرط
هر شاخه قاعدتاً سوئیچ باي يا پايین معیوب است ،همانطور که گ تره
شد آشکارساج عیب بر اساس تولیرد مانرده و برا کمرک فیلترر کرالمن
(ساجنده مدل فضاي حالرت سیسرتم) عمرل مريکنرد ،جريران پرس اج
انداجهگیري نرمالیمه ميشود تا اثر تغییرراف جريران ،خنثري شرده و اج
هشردار اشرتباه جلرروگیري شرود .نرمررالسراجي جريرانهررا هرم بررراي
جريانهاي انداجهگیريشده و هم براي جريانهاي مدلشرده ،صرورف
ميگیرد .روابط ( )24تا ( )25به ترتیب نشاندهنده جريان انداجهگیرري
نرمالیمه شده سمت شبکه ،جريران مردلشرده نرمرالیمه سرمت شربکه،
جريان انداجهگیري نرمرالیمه شرده سرمت روترور و جريران مردلشرده
نرمالیمه سمت روتور است.

نر هشردار غلرط ) (FARو نرر هشردار گمشرده ) (MARمطررح
مي شود ،در نگاه اول و عمومي اگر اولويت را به کاهش  MARبردهیم،
در اثر آن  FARافمايش مييابد ،خرابي سوئیچ مبدل توربین باد موجرب

RMS

I a,b,c,GS

نگهداري (O&M)3را افمايش ميدهد .بنابراين بايد استراتژي اتخاذ کنیم
که حدايمکان هرر دو خصوصریت  FARو  MARکمینره گرردد .عردم
رعايت اين اصل ،قابلیت اطمینان و مقاوم بودن تکنیرک مرورداسرت اده را
تحت تاثیر ميگذارد .با توجه به شرايط گذراي توربین باد سرعت متغیرر
آستانه مورد نظر بايد متغیر با شرايط عملکرردي تروربین باشرد ،تروربین
داراي  4پارامتر عملکردي اساسري شرامل سررعت براد ،تروان ،سررعت
چرخشي ژنراتور و جاويره پریچ اسرت .اسرت اده اج يرک آسرتانه تطبیقري
موجب ميشود که روش اصلي براي تشرخی

در مقابرل سررعتهراي

گذرا و جريانهاي گذرا ،پايدار باشد .ت اوف بین خروجي مشاهدهگرر و
انداجهگیريشده در شرايط نرمال ناچیم است ،برا افرمايش سررعت براد و
توان اين شرايط گذرا تشديد ميشود ،براي محاسربه اينکره ايرن شررايط
گذرا موجب افمايش چه مقداري اج دامنه جريان ميشرود بايرد میرانگین
ت اوف بین مقادير انداجهگیريشده جريران را اج مقرادير مرجرع محاسربه
کنیم .براي توربین باد ،کالسهاي عملکردي مت اوف است ،براي توربین
تحت مطالعه 4 ،کالس عملکردي در نظر گرفته شده اسرت کره مطرابش

I N a,b,c,GS 

شکل ( )12است .اين  4کالس اج دادههاي اسرکادا4ي  6ماهره يکري اج

Iˆa,b,c,GS RMS
IˆN a,b,c,GS 
ˆI

واحدهاي توربین بادي سايت کهک مپنا ،حاصل شده اسرت .برراي هرر

I a,b,c,GS AV

a,b,c,GS AV

I N a,b,c, RS RMS
AV

I N a,b,c, RS

I N a,b,c, RS 

يک اج جريانهاي سهفاج سمت شبکه و سمت روتور در ايرن  4کرالس،
يک آستانه تطبیقي جمعشونده با آستانه اصلي در نظر گرفته شده اسرت.
مطابش محاسباف براي سمت شبکه ،اين آستانه  2/2و براي سمت روتور

IˆN a,b,c, RS RMS
IˆN a,b,c, RS 
IˆN a,b,c, RS

ميشود) ،ضريب جمعشرونده بهتررين عامرل برراي جداسراجي جريران

پس اج محاسباف آماري در شرايط نرمال مقادير نرمرالیمهشرده برراي

انداجهگیريشده اج جريان خروجي مشراهدهگرر اسرت .در ايرن حالرت،

هردو سمت و در هر دو حالت انداجهگیري و مشاهدهگر حدود  1است،

همواره حد آستانه با شرايط عملکردي توربین تطبیش دارد و بیشتر اج حد

با هر گونه عیبي در سوئیچها اين رفتار نرمال دچرار تغییرر مريشرود .برا

واقعي ت اوف بین مقادير انداجهگیريشده اج مقادير خروجي مشراهدهگرر

مقايسه مقادير مدلشده و انداجهگیريشده ،مريتروان بره شراخه معیروب

است .بنابراين ضرايب جمعشونده به خروبي در تعیرین خطراي سروئیچ،

پيبرد .در شرايط پايدار ،اگرر مانرده تولیردي من ري باشرد (جيرر صر ر)

دخالت خواهند داشت .بر اين اساس ،معاديف جير استخراو ميشرود و

نشاندهنده اين است که آن شاخه معیوب است و در همه حايف مثبت،

نتايج اين معاديف براي آشکارساجي عیب در جدول ( )3آمده است.

()25

AV

برابر  2/1است (نحوه انتخاب مقردار جمرعشرونده در بخرش ( )6بیران

آستانه ص ر مقايسه شود .اين روش ،در تعیین شاخه معیوب کاراست اما
در تعیین مکان سوئیچ معیوب ناتوان اسرت .برهطرور کلري تقريبراً تمرام

1. False Alarm Rate
2. Miss Alarm Rate
3. Operations and Maintenance
4. SCADA

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

سالم بودن شاخه را نشان ميدهد ،در اين حالرت ،مانرده تولیرد بايرد برا

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4
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1
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ميشود ،پس اج آشکارساجي عیب سروئیچ ،احتمرال تشرخی

()25

2

افررمايش باجديرردهاي دورهاي مهندسرري خواهررد شررد و همينرره تعمیررر و

ايف -آشکارسازی عيب

()24

تعريف آستانه عمل ميکنند .وقتي مسئله آستانه مطرح ميشود دو مقولره
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()21

observer
Mesurment
RGS , RS  I N
a,b,c,GS , RS  I N a,b,c,GS , RS  0  normal

()25

observer
Mesurment
RGS , RS  I N
a,b,c,GS , RS  I N a,b,c,GS , RS  0  fault

سوئيچ

آشکارساز

adaptivethresholdGS  0.2  fixthreshold

سمت

FGSb

()32

adaptivethreshold RS  0.1  fixthreshold





observer
Mesurment
F  IN
a,b,c,GS , RS   0.1 or 0.2   I N a,b,c,GS , RS

()31

جدول ( :)3آشکارساج عیب مدار باج سوئیچ

I a ,b,c
Detection var iables  FGSa,b,c  I   I is positive  normal leg

Detection var iables  FRSa,b,c  I   I is negative  faulty leg

ب -تعيين مکان عيب بر اساس آناييز رشد جریان
پس اج آنکه بر اساس مانده تولیدشده ،شراخه معیروب تشرخی

داده

شبکه

FGSa

سوئيچ

FGSc

سمت

FRSa

FRSb

FRSc

روتور

+
+
+
+
+
+
+
+
+

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G1-G4
G2-G5
G3-G6
G1-G5
G2-G4
G1-G6
G3-G4
G2-G6
G3-G5

آشکارساز

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R1-R4
R2-R5
R3-R6
R1-R5
R2-R4
R1-R6
R3-R4
R2-R6
R3-R5

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-

جدول ( :)4مکانیاب عيب مدار باز سوئيچ

به اين صورف است که با نمونرهبررداري اج سریگنال جريران در براجه
جماني متغیر و پس اج اعالم شاخه معیوب ،اج فاج – جريان مربروط بره
آن شاخه میانگین گرفته ميشود ،با است اده اج اين مقدار میرانگین و در
مقايسه با يک آستانه ثابت در خصوص مکان سوئیچ معیوب اعالم نظر
ميشود.
در اينجا به صورف متناوب میانگین جريانها نمونره بره نمونره برا
آستانه مقايسه ميشوند ،حداکثر در يک نیمسیکل اگرر نمرو در جهرت
نیم سیکل ،من ي باشد سوئیچ باييي معیوب است و اگر نمو در جهرت
نیمسیکل ،مثبت باشد سوئیچ پايین معیوب اسرت ،ايرن روش سررعت
تشخی

را بسیار باي ميبرد (جدول ( )4راهنمراي مکرانيرابي عیرب

سوئیچ
سمت
شبکه
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G1-G4
G2-G5
G3-G6
G1-G5
G2-G4
G1-G6
G3-G4
G2-G6
G3-G5

IGSa

IGSb

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

سوئیچ
IGSc

سمت
روتور

+
+
+
+
+
+
+
+
-

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R1-R4
R2-R5
R3-R6
R1-R5
R2-R4
R1-R6
R3-R4
R2-R6
R3-R5

I RSa

I RSb

I RSc

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

 .5شبيهسازی
روش پیشرنهادي در محریط  SIMULINKو بررراي يرک ترروربین 2/5
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مدار باج سوئیچ است).

مکانياب

مکانياب
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شد ،سیگنال جريان مربوط به آن شاخه مورد آنالیم قرار ميگیرد .روش
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مگاواف مبتني بر  DFIGبر اساس پارامترهاي واقعي توربین بادي مپنرا

 FRi : i  1,...,5,6براي سمت روتور تعريرف شرده اسرت .برا براي
آمدن هر کدام اج پرچمها وجود خطا اعالم ميشود و جمان وقوع عیب

قرار گرفت ،براي مدار باج کردن سوئیچ اج قطع گیت هر سوئیچ است اده

معلوم ميگردد .بخش شبیهساج مدار باج کردن سوئیچ جهت آجمونهاي

ميشود .در شبیهساجيها ،پرچمهايي براي وجود يا عدم وجود خطا برا

مختلف ،مشابه شکل ( )13است .وقوع و مکان وقوع عیب سروئیچ برر

و اطالعاف واقعي سرعت باد ممرعه بادي کهک قموين مرورد ارجيرابي

نرررررامهررررراي  FGi : i  1,...,5,6برررررراي سرررررمت شررررربکه و

اساس جدول ( )3و جدول ( )4مشخ

ميشود.

ايف -ارزیابی روش پيشـنهادی در عيـوب چندگانـه سـمت

درصد يک سیکل دوره جريان سمت شبکه است ،گراف هاي مربوطره

شبکه

در شکل ( )14نشان داده شده است.

سوئیچهاي سمت شبکه مورد ارجيابي قرار مريگیررد .در جمران 5:123

در سناريو بعدي دو عیب مدار باج در شاخه شماره يک ،برنامرهريرمي

گیت سوئیچ شماره  1باج ميشود و پرچم در جمان  5:125جده ميشود.

ميشود (شبیهساجي شکل  .)15هدف ،مبدل سمت روتور اسرت و در

در اين حالت سط نرمالیمه  I aانداجهگیري شده اج  I aکه خروجري
مشاهدهگر به اضافه  2/2است بايتر رفته و يک نمونره جريران فراج ،a

جمان  5/215ثانیه سوئیچ شماره  1مدار باج ميشود ،همانطور کره در
شکل ديده ميشود ،تشخی

در جمان  5/252ثانیه انجام شرده اسرت،

 ، I aاج  -ξکمتر پیدا شده است ،اين نشان ميدهد که جريان در حرال

در اين حالت ،رشد جريان به گونهاي است که اج  -ξکمترر مريشرود،

رشد در نیمسیکل من ي است و قطعاً نیمسیکل مثبت وجود نردارد .در

پس نیم سیکل مثبت حذف شده و عملیاف تشخیصري پررچم سروئیچ

همین شبیهساجي در جمان  5/355ثانیره گیرت  IGBTشرماره  5قطرع

يک را باي مي برد ،سپس در جمان  1/415ثانیه گیت سروئیچ شرماره 4

مي شود ،در اين حالت ،مانده مربوطره من ري شرده اسرت و اج طرفري

باج مي شود ،پرچم در جمان  1/422ثانیره جده مريشرود ،سریکل کامرل

میانگین جريان مربوط به اين شاخه (شماره  ،)2فاج دوم ،اج  +ξبرايتر

 2/222ثانیه است ،جمان مورد نظر به انداجه نصف يک نیمسیکل است،

عیب براي  IGBTشماره 5

تقريباً حول نقطه ص ر متمرکم ميشود ،وجود عیب وقتي با اين ات راق

سمت شبکه ممکن ميشود .در عیب اول ،پرچم در  5/125ثانیره و در

توأم شود يعني هم نیم سریکل براي و هرم پرايین اج برین رفتره اسرت،

عیب دوم ،پرچم در  5/355ثانیه جده ميشود کره هرر يرک تقريبراً 12

گرافهاي مربوطه در شکل ( )15نشان داده شده است.

قاعدتاً سیکل من ي حذف شده و تشخی

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

رفته که به معني رشد سیگنال جريان در جهت سیکل مثبت است ،پس

در اين حالت رشد جريان در تمامي نمونهها بین   ξقرار ميگیررد و

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

در اولین سناريو شبیه ساجي ،روش پیشرنهادي برراي عیروب چندگانره

ب -ارزیابی روش پيشنهادی در عيوب چندگانه سمت روتور

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

شکل ( :)89زیر بخش مبدل برای مدار باز کردن گيت IGBT

تشخيص عيب مدار باز مبدل پشتبهپشت ژنراتور  DFIGتوربين باد سرعت متغير با استفاده از...

01

(ايف)
(ب)

(ج)

(ج)
(د)

(د)
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(ب)

(ه)
شکل ( :)85نتایج شبيهسازی عيوب چندگانه سمت روتور ،ايف :جریان سه
 ،bد :متغيرهای تشخيصی فاز  ،cه :مقادیر ميانگين جریان سهفاز

ج -ارزیابی روش پيشنهادی در عيوب همزمان سمت روتـور
(ه)
شکل ( :)84نتایج شبيهسازی عيوب چندگانه سمت شبکه ،ايف :جریان سه
فاز سمت شبکه ،ب :متغيرهای تشخيصی فاز  ،aج :متغيرهای تشخيصی
فاز  ،bد :متغيرهای تشخيصی فاز  ،cه :مقادیر ميانگين جریان سهفاز

و سمت شبکه
دو عیب مدار باج ،همجمان در شاخه شماره يک و دو ،برنامهريمي شده
است (شبیهساجي شکل  .)16هدف ،مبدل سرمت روترور اسرت و در
نمونه  5/216ثانیه سوئیچ شماره  1و  5همجمران مردار براج مريشرود،
همانطور که در شکل ديده ميشود ،در اين حالرت رشرد جريران بره

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

فاز سمت روتور ،ب :متغيرهای تشخيصی فاز  ،aج :متغيرهای تشخيصی فاز

گونهاي است که اج  -ξکمتر ميشود ،پس نیمسیکل مثبت حذف شرده
و عملیاف تشخیصي پرچم سوئیچ يک را باي ميبرد ،پرچم تشرخی

(ايف)

ميشود .بنابراين وجود عیب در فاج اول و دوم قطعي است ،مطابش برا
شکل (-16د) روش پیشنهادي توانسته است عیب همجمان در سروئیچ

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

عیب و عالمت تشخیصي فاج دوم نیم همجمان برا پررچم فراج اول جده
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شماره  1اج فاج اول و سوئیچ شماره  5اج فاج دوم را تشخی

دهد .در

گیت سوئیچ  3و  4باج ميشود ،ابتردا گیرت سروئیچ  4در جمران ثانیره

همین جمان و در نمونه  5/216ثانیه سوئیچ شماره  6سمت شبکه مدار

 5/145ثانیه باج ميشود و روش ،در جمان حردود  5/152ثانیره ،تشرخی

باج ميشود ،نتايج نشان داد که روش پیشنهادي توانسته است در جمران

عیب اين سوئیچ را اعالم ميکند ،ابتداژ مانرده من ري شرده اسرت و سرط

 5/255ثانیه اين عیب را آشکار کند و اين فاصله جماني براي تشخی

نرمالیمه  I aانداجهگیري شده اج  I aکه خروجي مشاهدهگر به اضرافه 2/2

دو عیب همجمان سمت روتور است.

است ،بايتر رفته و نمو جريان فاج  ، I a ،aاج  -ξکمتر ميگردد ،سرپس در

عیب ،بیش اج جمان تشخی

جمان  5/212ثانیه گیت سوئیچ  3مدار باج ميشود و پرچم در جمران 5/215
ثانیه اج  2به  1تغییر حالت ميدهد .ساير پرچمها در حالت  2باقي ميمانرد
(شکل .)15

(ايف)

(ب)

(ب)

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

(ايف)

(ج)

(د)
شکل ( :)86نتایج شبيهسازی در عيوب همزمان سمت روتور ،ايف :جریان
سه فاز سمت روتور  ،ب :متغيرهای تشخيصی فاز  ،aج :متغيرهای تشخيصی

(د)

فاز  ،bد :متغيرهای تشخيصی فاز  ،cه :مقادیر ميانگين جریان سهفاز

د -ارزیابی روش پيشنهادی در بار متغير

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

(ج)

توربین باد داراي نواحي عملکردي متغیر (سرعت متغیر و برار متغیرر)
هدف است ،اطالعاف سرعت باد که در ناحیه اول و دوم کاري اسرت

شکل ( :)87نتایج شبيهسازی ،ايف :جریان سه فاز سمت شبکه در بار و

بهعنوان ورودي به شبیهساج داده ميشود ،هدف اين است که عملکررد

سرعت کم ،ب :متغيرهای تشخيصی فاز  ،aج :متغيرهای تشخيصی فاز ،b

روش در بار پايین مورد سنجش قرار گیرد.

د :متغيرهای تشخيصی فاز  ،cه :مقادیر ميانگين جریان سهفاز

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

است .ارجيابي روش پیشنهادي در تغییرراف برار در ايرن بخرش مرورد

(ه)

تشخيص عيب مدار باز مبدل پشتبهپشت ژنراتور  DFIGتوربين باد سرعت متغير با استفاده از...

جدول ( :)5مقایسه برخی از روشهای پایهای تشخيص عيب مدار باز

 .6بحث و مقایسه
يکي اج مواردي کره در روش ارائره شرده داراي اهمیرت اسرت ،تعیرین
صحی مقادير جمعشونده در تعیین آستانه تطبیقي اسرت ،تعیرین آسرتانه
براي مقايسه با مقدار میانگین جريان که در تعیین مکان عیب نقرش دارد،

سوئيج با روش پيشنهادی در این مقايه
زمان

روش

کيفيت روش

بردار پارک

ابهام در جريان پايین

22
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ضعیف در جريان کم

11/4

خوب

11/4

ضعیف در جريان کم

31/3

سيگنال

()m.s

استراتژي پیشنهادي در شررايط عملکرردي سرالم و معیروب ،تاثیرگرذار
است .بهطور کلي برین سررعت آشکارسراجي و مقراوم برودن الگروريتم
عیب ،بايد مواجنه برقررار باشرد .اگرر مقردار

مقاوم بودن الگوريتم تحت تاثیر قرار ميگیرد .اگر مقدار حد آستانه بايتر
رود ،تا تحقش عبور اج حد آستانه ،جمان بیشتري صرف شرده و در نتیجره

روش Slop

روش
پيشنهادی

خوب

آستانه
جياد

فاج
جريان سه
فاج

متوسط

جريان سه
فاج
جريان سه
فاج

حداکثر يک

جريان سه

نیم سیکل

فاج

جياد
-

جمان آشکارساجي و نر  MARافمايش مييابد ،ولي مقراوم برودن نیرم

عالوه بر اين روشها ،روشهايي بر اساس شناسايي آمراري الگرو

افمايش مييابد .در اين مقاله ،با توجه به اينکره معیرار میرانگین جريران،

[ ،]32روشهاي مبتني بر شبکه عصربي [ ]33و روشهراي مبتنري برر

تعیینکننده است در هر لحظه میانگینگیري انجام ميشود تا حرد آسرتانه

استخراو نشانهها و است اده اج تبديل موجک [ ]35-34[ ،]32يرا تبردل

حاصل شود .به منظور تعیین مقدار جمعشونده با خروجري مشراهدهگرر

موجک – فاجي [ ]32نیم ،براي مبدل ارائه شده است که اطالعاف يجم

سمت روتور ،بايد رفتار جريان نرمالیمه در شرايط سالم و ناسرالم مرورد

براي مقايسه اعالم نشده بود ،اج طرفي روشهاي مبتني بر الگو ،اغلب

بررسي قرار گیرد .با در نظر گرفتن بار و سرعت گذرا در شرايط عیروب

خطاي بیشتري داشته يا نیاج به کار در حالت آفالين دارند که در حوجه

تک و دو سوئیچ در يک شاخه ،حداقل تغییراف ايجاد شده برر اثرر ايرن

توربین باد کارايي يجم را ندارنرد ،هردف تشرخی

سروئیچ معیروب،

شاخه معیوب در جريان نرمالیمه اج  2/1بیشرتر اسرت ،در حرالي کره در

تعويض سريع آن و جلوگیري اج افت توان توربین باد است ،اج طرفري

شرايط سالم ماکميمم مقدار اج  2/1کمتر است .برا بررسري جريرانهراي

روشهاي ديگري نیم وجود دارد که يا در تعیرین مکران عیرب نراتوان

نرمالیمه انداجهگیري شده و خروجي مشاهدگر سمت شبکه ديده ميشود

تعرداد جيراد سروئیچ نردارد.

هستند يا کارايي يجم را برراي تشرخی

شاخه (هر دو سوئیچ) ،همواره اج  2/2بیشتر است .براي تعیرین مقردار ξ

باد ،ارائه شده است .در جدول ( ،)6مقايسه بین اين روشهرا و روش

شدن وجود يا عردم وجرود عیرب در يرک شراخه کره

پیشنهادي اين مقاله آورده شده است .روش پیشرنهادي در ايرن مقالره،

خروجي ارجيابي مانده است ،اگر هر دو سوئیچ در يرک شراخه معیروب

داراي جمان سريع تشخی

عیب است و قابلیرت تعیرین مکران عیرب

شود ،میانگین تغییراف حول نقطه ص ر متمرکم است و در بدترين حالت

همه سوئیچ ها را بهصورف عیوب تک ،همجمان و چندگانه سروئیچهرا

بین  2/1و  -2/1است .انتخاب عدد  2/1بین سرعت آشکارسراجي روش

دارد ،اج طرفي اج قابلیت اطمینان باييي ،برخوردار اسرت و در تمرامي

و مقاوم بودن آن مواجنه برقرار ميکند .اکثر روشهايي کره در تشرخی

نواحي عملکردي داراي نر اشتباه پايین است.

پس اج مشخ

عیب مدار باج سروئیچ مبردل تروربین

عیب مدار باج سوئیچ مبدل است اده ميشوند اج روشهاي پايهاي جردول
( )5نشاف ميگیرند.
جدول ( :)6مقایسه روشهای تشخيص عيب سوئيچ مدار باز در مبدل پشتبهپشت با کاربرد توربين بادی
[]96

مبتني بر مشاهدهگر و میانگین جريان

ندارد

سه فاج جريان

بله

بررسي نشده است

[]97

قدرمطلش بردار پارک جريان نرمالیمه

ندارد

سه فاج جريان

خیر

بررسي نشده است

[]91

جريان نرمالیمه و آستانه تطبیقي

ندارد

سه فاج جريان

بله

بررسي نشده است

[]93

بردار پارک

ندارد

سه فاج جريان

بله

بله

مقايه

مشاهدهگر ،فاکتور جريان و آستانه تطبیقي

ندارد

سه فاج جريان

بله

بله

] [ DOI: 10.22052/9.2.18

مرجع

روش

نياز به سنسور

سيگنال

تشخيص عيوب چندگانه

تشخيص عيوب همزمان

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4

که ماکميمم تغییراف در شرايط سرالم اج  2/2بیشرتر و در شررايط عیرب

مقايف کمي در حوجه تشخی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10

سط آستانه کوچک باشد ،دفعاف اعالم هشردار افرمايش مرييابرد ،امرا

تصحيح شده
جریان نرماييزه

وابستگی

جريان سه

بسیار پر اهمیت اسرت .مقردار درسرت ايرن مقرادير روي مقراوم برودن

مورداست اده براي تشخی

29

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

20

 نتيجهگيری.7
 مگاواف و بر اساس پارامترهاي2/5 محیط شبیهساجي يک توربین واقعي

عیرب سروئیچ مردار براج

روش مرورد نظرر برا برخري اج.واقعي توربین باد تجراري ارجيرابي شرد

 ارائه شرده اسرتDFIG  مبدل پشتبهپشت توربین باد مبتني برIGBT

مورد مقايسه قرار

روشها به لحاظ جمان آشکارساجي و قدرف تشخی

 ايرن روش برر اسراس اطالعراف سنسرورهاي،که سريع و مقاوم اسرت

 بره، ايرن روش.گرفت و نتايج اج برتري روش پیشنهادي حکايت داشت

موجود در سیستم کنترل توربین براد عمرل مريکنرد و نیراج بره افرمودن

خوبي قادر است عیوب همجمان و غیررهمجمران چندگانره سروئیچهراي

 ويژگري کرمهمينره،سختافمار اضافه يا سنسور دادهبرداري اضافه ندارد

DFIG سمت شبکه و روتور مبدل پشتبهپشرت تروربین براد مبتري برر

 اين روش بر اساس يک سراختار مردل پايره و.بودن آن بسیار مهم است

[ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-10 ]

.دهد

سرعت متغیر را تشخی

سپاسگزاری

،تولید مانده و سپس ارجيابي مانده بر اساس مقايسه با يک آستانه تطبیقي
 سپس بر اساس يک سراختار سریگنال،به کشف شاخه معیوب ميپرداجد
و

[ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.3.4 ]

پايه و استخراو ويژگي میانگین جريان در يرک براجه جمراني مشرخ

نويسندگان اين مقاله اج همکاري علمي و اجرايي شرکت مهندسي برق

 اج، ايرن روش.مقايسه با آستانه ثابت به کشف سوئیچ معیوب ميپررداجد

.و کنترل مپنا (مکو) کمال سپاسگماري را دارند

 بر اساس، صحت روش. برخوردار استFAR  وMAR تعادل بین نر
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