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АПСТРАКТ
Глобалната потрошувачка на електрична енергија е во константен пораст, па затоа
како последица се добива зголемена побарувачка од производство на електрична
енергија. Како дополнување на конвенционалните извори на електрична енергија,
во еден електроенергетски систем, се имплементираат и голем број на обновливи
извори на електрична енергија од чиста енергија (вода, сонце и ветер). Мора да се
напомене дека производствен капацитет од ветерна енергија е најкомпетитивен и
најбезбеден извор на електрична енергија. Благодарение на подобрувањето на
каракетристиките на полупроводниците и погоните со променлива фреквенција,
како најдобро решение се покажаа ветерните централи со променлива брзина.
Моментално типа на ветрогенератори се користат во технологијата на ветерните
електрани. Тоа се двојно напојуван асинхрон генератор или т.н. DFIG
ветрогенератор, кој работи со променлива брзина и генератор со константна
брзина. Во овој магистерски труд, темелно е разработен моделот на двојно
напојуван асинхрон генератор. Моделирањето и симулацијата на асинхроната
машина е изведено со помош на MATLAB/SIMULINK софтверската платформа.
Ветерната турбина со двојно напојуван генератор е е интегриран дел од од
електроенергетскиот систем, па така сите абнормални појави во
електроенергетскиот систем ќе се рефлектираат на стабилноста на
електроенергетскиот систем во соодветна мера.
Земајќи го ова во предвид, разработени се неколку специфични режими на работа
на двојно напојуваниот асинхрон генератор (DFIG) според кои треба да се
дефинира кој од режимите е најнеповолен. Бидејќи во секој тип на ветрогенератор
е дефиниран систем на заштита заедно со параметрите според кои треба таа
заштита да делува, турбината може во некои режими на работа да испадне од
погон, се додека грешката не се анулира. Откако грешката во погонот ќе се
анулира, турбината се враќа во погон. Како дополнителна тема се презентирани и
дефинирани условите и мрежните правила според кои треба ветерната фарма да се
вклучи во погон.
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ABSTRACT
The global electrical energy consumption is rising and there is steady increase of the
demand on power generation. So in addition to conventional power generation units a
large no. of renewable energy units is being integrated into the power system. A wind
electrical generation system is the most cost competitive of all the environmentally clean
and safe renewable energy sources in world. The recent evolution of power
semiconductors and variable frequency drive technology has aided the acceptance of
variable speed generation systems.
Both fixed-speed squirrel-cage induction generator and variable speed double fed
induction generator are used in wind turbine generation technology. Therefore, a detailed
model of induction generator coupled to wind turbine system is presented in the thesis.
Modeling and simulation of induction machine using vector control computing technique
is done in MATLAB/SIMULINK platform. The significant result of the analysis is also
shown and being compared with the existing literature to validate approach.
DFIG–wind turbine is an integrated part of distributed generation system. Therefore, any
abnormalities associates with grid are going to affect the system performance
considerably.
Taking this into account, the performance of double fed induction generator (DFIG)
variable speed wind turbine under network fault is studied using simulation developed in
MATLAB/SIMULINK results show the transient behavior of the double fed induction
generator in different scenarios of work, which are defined and explained thoroughly in
the master thesis. After the clearance of the fault fault the wind turbine returns in normal
operation. As an additional topic in the master thesis, the conditions for proper
connection of the wind turbine in the rest of the power system are presented and
explained.
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ВОВЕД

1.1

Проблематика

Глобалниот развој на општеството во иднина во голема мерка ќе зависи од
состојбите во областа на енергетиката. Сегашната структура на примарните извори
на енергија не може да го обезбеди постоечкиот тренд на пораст на потребите од
електрична енергија. Причина за тоа се актуелните еколошки проблеми кои се
директно предизвикани од согорувањето на фосилните и нуклеарните горива, а врз
кои се базира денешното производство на електрична енергија. Може да се каже
дека технолошкиот развој на нашата цивилизација пополека го достигнува крајот
на една епоха после која фосилните горива повеќе не можат да бидат основа за
планирање на енергетиката. Одговорот на прашањето што понатаму може да се
движи во две насоки: едната е во развивање на методи за штедење и ефикасно
користење на постоечките енергетски ресурси и другата во воведување нови
(алтернативни) извори на енергија кои што се еколошки и економски оправдани.
Меѓународно прифатени обврски за намалување на емисијата на CO2 (Kyoto
protocol) и локалните еколошки проблеми ги принудиле високоразвиените земји да
вложуваат огромен капитал и ангажирање на голем број на стручњаци во развој на
системи за користење на обновливи извори на енергија (ветерни централи, соларни
централи, геотермални и централи кои користат биомаса итн.). Освен тоа, владите
на многу земји ја поттикнувааат изградбата на еколошки чисти централи кои
користат обновливи извори на енергија. Оваа политика придонесува до очигледна
популаризација и зголемување на уделот на одредени обновливи извори во
вкупното производство на електрична енергија.
Искористувањето на обновливите извори е од голема важност поради
фактот што тие играат голема улога при намалувањето на емисијата на штетни
гасови, што воедно е и една од главните смерници на енергетската политика на
Европската унија (ЕУ). Освен тоа, тоа значи и директна поддршка на политиката на
одржлив развој како една од темелните претпоставки на денешниот развој на
глобалното општество. Од претходно наведеното, земјите кои се ориентирани кон
искористување на обновливи извори на енергија даваат значаен придонес за
создавање на здрава животна средина на сегашните и идните генерации.
Денес, еден од најперспективните облици на обновливи извори од аспект на
нејзино претворање во електрична енергија е ветерната енергија. Прогнозите за
нејзино искористување се многу оптимистички и се претпоставува дека ветерот ќе
биде многу важен извор на електрична енергија во иднина. Таквите прогнози се
реални со оглед на можностите и интензивниот развој на технолошки усовршени
ветерни централи со сé поголеми моќности.
Енергијата на ветерот е всушност трансформирана енергија на сончево
зрачење која се претвора во кинетичка енергија на подвижните воздушни маси во
атмосферата. Се проценува дека околу 1-2 % од сончевото зрачење се претвора во
ветерна енергија, но и тој износ повеќекратно ги надминува денешните светските
потреби од електрична енергија.
1

Користењето на енергијата на ветeрот за производство на електрична
енергија почнала да се развива во триесетите години на 20 век и тогаш започнува
изградбата на првите ветерници за електромеханичка конверзија на енергијата на
ветарот. Производството на електрична енергија од ветер во тоа време била
неефикасна и скапа. Со развојот на големите хидроелектрани и термоелектрани,
ветерниците брзо паднале во заборав. Големата енергетска криза во седумдесетите
години на минатиот век, а подоцна и се посериозните глобални еколошки проблеми
доведоа до ренесанса на ветерниците. Денес ветерната енергетика претставува
гранка од енергетиката која најбрзо се развива, како во поглед на технологијата,
така и во поглед на порастот на изградени ветерници во светот.
Искористувањето на ветерот е најбрзо растечка гранка од обновливите
извори. Во последниве неколку години, турбините на ветер се подобрени во многу
аспекти. Цената на една ветерна централа по единица инсталирана моќност во
споредба со една термоелектрана се намалува рапидно благодарение на развојот на
технологијата. Постојат делови на нашата планета на кои речиси постојано дуваат
ветрови, па на тие места е најпогодно и најисплатливо да се изведат ветерни
централи. Најповолни локации за инсталирање претставуваат крајбрежјата и
бреговите на морињата и океаните. Од некои студии изработени од САД и ЕУ се
гледа дека 1/4 од територијата на Европа има одлични услови за инсталирање на
вакви енергетски капацитети.
Најмногу инсталирани капацитети на ветерни централи се наоѓаат во
земјите на Европската унија (Германија, Шпанија, Данска, Холандија и Италија), а
последните години и Кина и САД. Треба да се истакне примерот на Данска која од
сите земји во светот има најголем степен на искористување и инсталирање на овој
вид на енергетски капацитети споредено со бројот на жители, а нејзината
индустрија за производство на ветрогенератори (Vestas) стана една од водечките
индустрии.
Република Македонија е релативно сиромашна со ветроенергетски
потенцијал поради фактот што е континентална држава, но сепак од направените
мерења и изработените студии утврдени се неколку локации на кои може да се
изградат ветерни фарми.

1.2

Мотивација и очекувани резултати

Ветерните електрични централи (ВЕЦ) ја трансформираат кинетичката
енергија на воздушните маси во електрична енергија. Бидејќи ветерот претставува
променлив енергетски ресурс чиј правец и интензитет не може да се контролира,
ниту пак да се предвиди со голема точност, работата на една ВЕЦ во одредени
периоди може да биде исклучително динамична. Во таквите периоди ветерот може
значајно да ја промени брзината или пак правецот, па од интерес е да се проучи
како неочекуваните промени на излезната моќност влијаат врз електроенергетскиот
систем. Како резултат на ваквите динамичките режими на работа на ВЕЦ, се јавува
проблемот со регулација на напон, фреквенција, активна и реактивна моќност т.е
целата интеракција на ВЕЦ со системот од аспект на задоволување на Мрежните
правила за приклучување на ветерни централи.
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Ветерната електрична централа (ВЕЦ) може да се приклучи на преносна
мрежа или на дистрибутивна мрежа. Приклучувањето на големи ветерни фарми во
релативно мал електроенергетски систем сигурно е предизвик за сигурно водење на
системот. Таков случај се предвидените ВЕЦ и ветропаркови кои би се изградиле
на територијата на Р. Македонија и кои имаат релативно големи моќности. При тоа
мора да се задоволат некои технички услови како на пример регулација на напон,
фреквенција, предадени активни и реактивни моќности, односно сето тоа мора да
биде усогласено со мрежните правила кои ги условува мрежниот оператор со цел
да се задржи основната карактеристика на ЕЕС како што се доверливоста и
квалитетот на испорачаната електрична енергија
Барањата се однесуваат на регулација на фреквенцијата и управување со
активната моќност, односно тоа би значело ветерните централи или пак
ветропарковите да ја имаат можноста за континуирана регулација на активната
моќност и способност да го задржат погонот на ЕЕС во режим на нарушување на
нормалната работа. Постојат и други барања како на пример регулацијата на
напонот и компензацијата на реактивната моќност, при што се потенцира на
дозволените промени на напонот според кој ВЕЦ останува приклучена во мрежа,
додека другото барање е за компензирање на реактивната моќност поради
намалување на загубите во преносот. Во случај кога во електроенергетскиот систем
настанува грешка (куса врска од кој и да било вид), тоа претставува нарушена
состојба во системот. Затоа барањата за однесувањето на ветерната електрична
централа кон електроенергетскиот систем во вакви случаи и заштитата која се
користи кај нив се од голема важност при погонот на ветерната електрична
централа. Најдобра карактеристика во поглед на ова барање е ВЕЦ да помине низ
периодот на нарушување без да се исклучи од системот. Како што е напоменато
претходно, Република Македонија е сеуште пионер во развојот на
ветроенергетските капацитети, што не треба да претставува хендикеп, туку мотив
потенцијалот на ветерот да се искористи во што поголема мерка.
Во магистерскиот труд е презентиран начинот на моделирање на основните
компоненти од кои се состои една ветерна централа и анализа на динамичките
карактеристики на работата на ВЕЦ поврзана на електроенергетски систем.
Разгледани се неколку можни случаи на работа: случај кога се јавува нагла (ударна)
промена на брзина на ветер и случај на континуирана промена на брзината. Исто
така, анализирано е однесувањето на ВЕЦ во случај на куса врска на собирница во
нејзина близина, со цел да се снимаат преодните појави во системот. Во сите овие
режими на работа има промена на излезните параметри на ветерната централа.
Сето тоа е поддржано со можностите на софтверскиот пакет MATLAB кој
претставува моќна инженерска алатка за анализа на динамички нелинеарни
процеси, а симулациите се однесуваат на првиот изграден ветерен парк во
Македонија ВЕЦ „Богданци“.
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА
ЦЕНТРАЛА

Основните компоненти на една ветерна електрична централа се: ветерната
турбина (елиса), менувач, генератор и управувачките системи кои овозможуваат
нормална работа на овој сложен систем. Низ следниот дел на магистерскиот труд
ќе бидат претставени основните модели на овие делови преку технички опис, што
претставува релативно полесен инженерски приод. Овој приод, преку софтверски
пакети кој ќе биде презентиран во овој труд, овозможува да се заштеди на време и
средства кога се вршат тестови за која и да било ВЕЦ и да се изложуваат на
деструктивни влијанија од надворешната средина, па така може да се испита
доверливоста на сите компоненти на ВЕЦ, како и начинот на кој таа се интегрира
во ЕЕС. Сепак, сето тоа зависи од начинот на кој се моделира и презентира во
програмскиот пакет.
На сликата 2.1 е претставена принципиелна шема на работа на ВЕЦ. Како
што може да се види, една ВЕЦ е составена од елиса, менувач (редуктор),
генератор, и на крај управувачки системи, преку кои операторот ја контролира
работата на ВЕЦ, во зависност од потребите и карактеристиките на
електроенергетскиот систем.
Според основните принципи на ветроенергетиката, енергијата се добива
преку конверзија на механичката енергија добиена од ветровите. Од посебен
интерес се ветровите кои се наоѓаат на висина до околу 200 m.

Слика 2.1 Принципиелна шема на ВЕЦ
Во моментот кога ветерот дува, ги придвижува елисите да се вртат, при што
се создава механичка енергија на осовината на роторот на турбината. Таа
механичка енергија треба да се пренесе на осовината на генераторот. Бидејќи
осовината на турбината се врти со релативно мала брзина, односно неколку
десетици вртежи во минута, таа брзина мора да се сведе, односно да се зголеми
преку механичкиот дел кој служи за усогласување на брзините. Тој механички дел
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се нарекува редуктор, односно менувач. Таа механичка енергија потоа се предава
на осовината на генераторот, па се претвора во електрична. Притоа напонското
ниво не е доволно високо, па затоа се користи блок генератор-трансформатор, по
што произведената енергија се предава во електроенергетскиот систем.

2.1

Елиса

Аеродинамичкиот профил на елисата е главниот фактор според кој се
одредува начинот на конверзија на кинетичката енергија на ветерот. Кај елисите,
воздухот од задната страна на елисите струи побрзо од воздухот од предната
страна. Со оглед на разликата во струењето на брзините на ветерот од задната и
предната страна, се јавува разлика на притисоци, што резултира со погонска сила
односно предизвикува вртежен момент. Покрај оваа сила, на елисите делува и
силата на директен притисок на ветерот, но нејзиното влијание е многу мало. За
силите кои дејствуваат на елисата, меродавна е брзината на ветерот ( v ) и обемната
брзина ( v t ), односно тоа е релативна брзина на ветерот во однос на елисата. Секој
дел на елисата има различна брзина (деловите кои се подалеку од центарот на
турбината имаат поголема обемна брзина), па така и релативната брзина на ветерот
се менува по должина на елисата. Графички приказ е даден на слика 2.1.1.

Слика 2.1.1 Дејство на ветер врз елиса

v - брзина на ветер;
v r -релативна брзина на ветерот во однос на дел на турбина
v t -периферна брзина на дел од турбината
 - агол на упад
Поаѓајќи од оската на ротација кон периферијата на елисата, релативната
брзина на ветрот се менува односно се зголемува, додека нејзиниот упаден агол во
однос на оската на ротација се намалува. Може да се констатира дека елисите на
ВЕЦ се завиени вдолж аксијалната оска. Деловите на елисите, кои се блиску до
оската на ротација имаат голем агол во однос на рамнината на ротација, додека
крајните делови имаат помал агол. За моделирање на елисите се користат сложени
математички модели, додека тестирањето на тие модели се врши во аеродинамички
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тунели. Во моментот кога ветерот минува низ турбината, еден дел од неговата
кинетичка енергија се предава на роторот. Количината на воздух која влегува во
турбината во стационарен режим е еднаква на количината која излегува од неа,
додека брзината на излезот е помала од влезната. Овој ефект се нарекува
прекршување на ветерот. Прекршувањето на ветерот настанува пред ветерот да
дојде до турбината. Како што ветерот приоѓа до турбината, притисокот пред неа
постепено расте и притоа струјниците на воздухот почнуваат да се прекршуваат и
настојуваат да ја заобиколат турбината. При такво струење, притисокот зад
турбините нагло опаѓа, но расте до вредност која одговара на атмосферскиот
притисок, што е прикажано на сликата 2.1.2.

Слика 2.1.2 Прекршување на ветерот во турбината
Механичката енергија која турбината ја дава се определува според изразот:
Pmeh  C p      R 2  v 3

(2.1.1)

каде според сликата променливите означуваат
v -брзина на ветер на влез во турбината [m / s]
R -радиус на елисата [m]
 -густина на воздухот [k g / m 3 ]
C p -коефициент на искористување на моќноста на турбината (се дефинира
како однос на механичката моќност на турбината и моќноста на ветерот на
влез во турбината)
Максималната моќност која една турбина може да ја развие е строго
дефинирана со Betz-овиот закон, што значи дека максимална моќност се
постигнува кога односот на брзината на ветерот пред и после проаѓањето низ
v' 1
турбината е
 . При овој однос, максималниот коефициент на искористување
v 3
на турбината е C p max  0,5926 односно кога би се изразил процентуално би бил
околу 59%.
P0  0,369  A  v 3
(2.1.2)
каде, A  R 2  
движењето на елисите.

е всушност површината на кругот кој се прави со
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Кај реалните модели на ветротурбини, максималниот коефициент на
искористување се движи во граници од 40% до 45%, што доколку се спореди со
коефициентот на искористување на енергијата на јагленот во термоцентралите, кој
изнесува од 30% до 40% може да се констатира дека овој степен е поголем кај
ветротурбините за околу 10%, не земајќи го во предвид штетното дејство при
согорување на јагленот. Во момент кога имаме промена на брзината на ветерот, со
промената на брзината на турбината  t , доаѓа до промена на аголот на релативната
брзина на ветерот, па следи дека се менува и силата на дигање и коефициентот на
искористување. Како нов параметар се воведува односот помеѓу брзината на врвот
на елисата и брзината на ветерот, кој математички се добива преку следниот израз:
 R
(2.1.3)
 t
v
Од изразот за коефициентот на искористување може да се заклучи дека за
некоја брзина на ветерот v постои оптимална брзина на вртење на турбината при
која коефициентот е максимален, односно за секоја брзина на ветерот постои
оптимална брзина на ветротурбината при која коефициентот на искористување е
најголем. Според тоа може да се заклучи дека за да добиеме максимален
коефициент на искористување при различни брзини на ветерот, треба да се менува
брзината на вртење на роторот при секоја промена на брзината на ветерот.
Механичката карактеристика на ветерна турбина е прикажана на сликата 2.1.3.

Слика 2.1.3 Механичка карактеристика на ветерна турбина
Во суштина, не е економично да се проектира ветерна турбина која би имала
максимален коефициент на искористување, па во пракса турбините во услови кога
има поголеми брзини на ветер се исклучуваат од мрежа, и се приклучуваат во оној
момент кога ветерот ќе се намали. Ова се прави со цел да не се предизвика некој
посериозен механички дефект на ветерната турбина. Една турбина е дефинирана во
строги зони, секоја со определен опсег на ветер во кој може да работи ефективно,
и соодветно да го даде најголемиот придонес.
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Тие зони во кои може турбината да работи се прикажани на слика 2.1.4:
1.
Минимална работна брзина на ветер vmin (eng. cut-in wind speed)
односно тоа е брзината при која се започнува со производство на електрична
енергија, додека за брзини помали од оваа турбината е закочена. Овие
брзини се движат во опсег од 2,5 m/ s до 3,5 m/ s .
2.
Номинална работна брзина v n (eng. nominal wind speed) е онаа
брзина при која агрегатот ја постигнува својата номинална моќност. За
локации со послаб интензитет на ветер таа изнесува од 10 m/ s до 13 m/ s ,
додека за локации со поголем интензитет на ветер изнесува од 14 m/ s до
17 m/ s .
3.
Максимална работна брзина vmax (eng. cut-out wind speed) е
всушност брзината при која турбината престанува да работи. Тоа најчесто е
брзината од 25 m/ s , но има и турбини кои поднесуваат до 30 m/ s . Обично
турбините се проектираат да можат да издржат и големи брзини на ветер во
закочена состојба.
Секоја ветерна турбина се карактеризира со параметар наречен “S” крива,
која всушност претставува колку активна моќност една турбина може да развие
при различни брзини на ветерот. Тие мерења се вршат на осовината на турбината.
Овој параметар се дефинира за одредена густина, притисок и температура на
воздухот и ниво на турбулентност на ветерот, при што како упростување
усвојуваме дека ветерот дува нормално на рамнината на ротација на роторот. Една
таква “S” крива за типична турбина од 2 MW е прикажана на сликата 2.1.4.

Слика 2.1.4 “S” крива на ветерна турбина
Бидејќи ветерот претставува величина која е непредвидлива, секоја турбина
е управувана да работи во посебен режим на работа. Се разликуваат две различни
области на работа на една турбина и тоа првата област е во опсегот v min  v  v n ,
додека втората област е во опсегот vn  v  vmax .
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Во првата област, доколку ја разгледаме сликата каде е презентирана
механичката карактеристика на турбината, се забележува дека управувачка контура
е v  t  Pmeh , односно во овој опсег агрегатот ја има максималната моќност на
турбината. Промената на брзината на вртење на турбината се прави со управување
на електромагнетниот момент на ветрогенераторот кој ја погонува турбината. Кога
брзината на ветерот ќе достигне вредност од v  v n , генераторот ја достигнува
својата номинална моќност. При понатамошно зголемување на брзината на
ветерот, мора да се намали коефициентот на искористување на турбината со цел
генераторот да не се преоптовари. Во опсегот vn  v  vmax контролата се врши во
доменот Pel  Pmeh , односно се мери активната и реактивната моќност на
приклучоците на генераторот и доколку активната моќност е поголема од
номиналната, треба да се намали коефициентот на искористување за моќноста да
биде номинална.
Постојат разни начини за регулација на моќноста на ветротурбината. Тие се:
1. Конструкција на лопатките (stall контрола) - претставува пасивен систем
на регулација на моќност на ветерна турбина. Елисите т.е лопатките, се
конструирани такашто при брзини кои се блиски до номиналната, упадниот
агол на ветерот станува релативно голем ( 15 0  20 0 ). Во овој момент
струите на воздухот се одвојуваат од профилот на елисите и се
предизвикува турбуленција, што пак резултира со намалување на силата на
дигање на елисата. Овој случај го има и кога елисите се нечисти или
оштетени. Начинот не нуди целосна контрола, а предност му е
едноставноста и ниската цена.
2. Завртување на лопатките (pitch регулација) - се користи за агрегати со
поголема моќност и променлива брзина на вртење. Елисите се завртуваат со
помош на хидрауличен сервомотор и опсегот во кој се менува аголот е од
00  35 0 . Задвижувањето се менува со упадниот агол на ветерот, па
соодветно се менува и силата на дигање. Предноста на оваа регулација е
високиот степен на контрола, додека негативна страна е високата цена и
сложениот механизам.
3. Завртување и конструкција на лопатките (активна stall регулација) претставува комбинација од двата претходно наведени начини на
регулирање. Кај овој систем промената на аголот на задвижување е мала и
основна цел е да се елиминираат негативните ефекти на регулацијата со
конструкција на елисите. Овој систем и претходниот го штитат агрегатот во
случаи на непланирано исклучување од мрежа или куса врска во мрежата
при појава на силен ветер.
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2.2

Менувач

Како што е претходно напоменато, вртливото дејство што се развива на
турбината во моментот кога дува ветер се предава преку менувач и редуктор на
осовината на генераторот. Во наредниот дел од ова поглавје ќе бидат презентирани
основните принципи на моделирање на менувач [1].
Постојат повеќе можности за изведување на редуктори во зависност од
масата и моментот на сила која треба да се пренесе од едно ниво на друго ниво.
Бидејќи вртежите на турбината се мали во споредба со номиналните вртежи на
генераторот кои треба да ги постигне за да се врти со синхрона брзина, овој
механички дел се користи. Во овој труд ќе биде обработен тритежинскиот модел,
двотежински модел и еднотежински модел на редуктор. Мора да се напомене дека
во моделот на ветерна електрична централа кој ќе биде обработен во овој труд ќе
биде искористен двотежинскиот модел на редуктор.
Тритежински модел
На сликата 2.2.1 е прикажан тритежински модел на редуктор. Тој се состои
од маса на ротор на турбина, маса на запчаници на менувач и маса на генератор.

Слика 2.2.1 Тритежински модел на редуктор
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Соодветно на моделот претставен на сликата 2.2.1 и земајќи ги предвид
механичката цврстина на осовината и факторите на амортизација, динамичките
равенки се изразуваат како [1]:

d wt
 Dwt   wt  k s wt ( wt  1 )
dt
d1
T1  J 1
 Dwt  1  k s wt (1   wt )
dt
d 2
d 2
T2  J 2
 D ГЕН 
 k sГГЕ ( 2   ГЕН )
dt
dt
d ГЕН
 TГЕН  J ГЕН
 D ГЕН   ГЕН  k sГГЕ ( ГЕН   2 )
dt
(2.2.1)
d wt
  wt
dt
d 2
 2
dt
d1
 1
dt
d ГЕН
  ГЕН
dt
каде  wt е механичка брзина на турбината, J wt е момент на инерција на
турбината, со Twt е означен моментот на турбината, k swt е константа на пружина
која ја одредува цврстината на осовината на делот од турбината,  ГЕН е механичка
брзина на генераторот, J ГЕН е момент на инерција на генераторот, со TГЕН е
означен моментот на генераторот, k sГГЕ е константа на пружина која ја одредува
цврстината на осовината на делот од генераторот, T1 дефинира момент кој влегува
T1
во менувачот, T2 дефинира момент кој излегува во менувачот, T2 
каде
k менувач
Twt  J wt

што k менувач 

2
претставува преносен однос на менувачот.
1
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Двотежински модел
Во овој случај имаме сведување на тритежински модел на двотежински
модел, со упростување на системот, односно со еквивалентирање на цврстината и
факторот на амортизација. Моментот на инерција на осовините и запчаниците на
менувачот се занемаруваат бидејќи во споредба со моментите на инерција на
турбината и генераторот нивните вредности се мали. Па така, резултантниот модел
е всушност модел со флексибилна осовина. Во овој случај влијание на цел систем
има преносниот однос на менувачот. Равенките можат да се сведат на страна на
турбината или пак на генераторот со влијание на преносниот однос на менувачот.
Еден таков систем е прикажан на сликата 2.2.2.

Слика 2.2.2 Двотежински модел на редуктор
Изразите кои се сведени на генераторска страна се следните [1]:
d wt
Twt  J wt
 De  ( wt   ГЕН )  k se ( wt   ГЕН )
dt
d wt
  wt
dt
d ГЕН
 TГЕН  J ГЕН
 De  ( ГЕН   wt )  k se ( ГЕН   et )
dt
d ГЕН
  ГЕН
dt
каде еквивалентната цврстина е дадена со изразот
1
1
1


k wt
k se
k ГЕН
2
k менувач

(2.2.2)

(2.2.3)

Додека пак еквивалентниот момент на инерција на роторот на турбината се
одредува според изразот
1
J wt  2
 J wt'
(2.2.4)
k менувач
Сите овие модели се презентирани во библиотеката на MATLAB, каде со
одредени модификации може да се користат, зависно од потребите.
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Еднотежински модел
Овој модел се дефинира преку изразот (2.2.5) [1]

d ГЕН
dt
каде еквивалентниот момент на инерција е изразен како
TГЕН  Twt  J екв 

J екв  J ГЕН 

J

k

wt
2
менувач

додека пак еквивалентниот момент на турбината е
T'
Twt  2 wt
k менувач

2.3

(2.2.5)

(2.2.6)

(2.2.7)

Генератор

Во ветерните фарми се користат неколку видови на генератори во зависност
од видот на употребената турбина, која се одбира согласно узловите на локацијата
каде треба да се инсталира ветерната фарма. Генерално постојат два вида на
ветерни турбини поделени по основ на брзината на оската, и тоа, турбини за
константна брзина и турбини за променлива брзина. Врз основа на оваа поделба
може да се направи еден пресек на најчесто користените видови на генаратори и
концепти за ветерни турбини.
2.3.1 Ветерна турбина со константна брзина и генератор со кафезен ротор
Во овој концепт се користи генератор со едноставна конструкција. Помеѓу
роторот на турбината и генераторот се наоѓа менувач (најчесто имаме тритежински
модел на менувач) како на сликата 2.3.1.1 [2]. Како што може да се види од сликата
генераторот е директно поврзан на преносната мрежа преку Soft START-ер, кој во
суштина е поставен за да ја ограничи струјата на пуштање. Погонот на генераторот
е ограничен да дава константна брзина благодарение на аеродинамичката форма на
елисата, со што брзината на преносниот систем варира многу малку во споредба со
брзината на осовината на генераторот. Кај овој систем лизгањето на генераторот е
околу 1 до 2%, со што се заклучува дека загубите во роторот се занемарливи.
Интересен факт е дека турбината не може да работи доколку не е поврзана на
преносниот систем, поради тоа што таа влече реактивна енергија за магнетизирање
на колото. Турбината е конструирана за две константни брзини, кои се
оптимизирани да ја извлечат максималната енергија од ветерот и да ја намалат
бучавата. Има конструкции на турбини во кои се користи наизменичен мотор со
намотан ротор, каде отпорот на роторот се менува електронски со цел да се
регулира брзината и да се намалат механичките удари.
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Слика 2.3.1.1 Основен принцип на работа на ветерна турбина со константна
брзина и кафезен ротор
2.3.2 Ветерна турбина со променлива брзина и синхрон генератор
Во случаи кога имаме мали брзини на ротација (брзини од 5 до 30 вртежи во
минута) се користи синхрон генератор со мали брзини на ротација. Овие синхрони
генератори обично се со повеќе парови на полови, и нивната возбуда може да биде
изведена преку перманентни магнети или пак класична возбуда, при што
генераторот може да биде поврзан директно на турбината без употреба на менувач,
додека пак тој е поврзан на мрежа преку конвертор. Поради големиот број на
парови на полови и ниските брзини на ротација, генераторот мора да произведе
голем вртежен момент. На сликата 2.3.2.1 [2] е прикажан модел на ветерна турбина
со променлива брзина и синхрон генератор.

Слика 2.3.2.1 Ветерна турбина со променлива брзина и синхрон генератор

14

2.3.3. Ветерна турбина со променлива брзина и двојно напојуван асинхрон
генератор
Во претходниот дел од овој труд напоменато е дека се користи DFIG
(англиска кратенка од изразот Double Fed Induction Generator односно Двојно
напојуван асинхрон генератор) како генератор во моделот на ветерната турбина,
кој дополнително ќе биде изложен во наредните поглавја, при што во овој дел ќе се
задржиме на неговиот технички опис. Овој тип на генератори се користи во погони
каде има променлива брзина на вртење. Овој случај е еден од таквите заедно со
некои мали хидротурбини. Според неговата конструкција тој всушност претставува
асинхрон мотор кој може да работи како генератор, со негативно лизгање, односно
преку механичко пуштање на нивниот ротор во генераторски режим. Доколку се
направи споредба на мотор со асинхрон генератор и нивните режими на работа, ќе
заклучиме дека во режим на мотор се создава роторски флукс со поларитет кој е
обратен од оној на статорот, па така роторскиот се движи позади статорскиот
флукс за вредност еднаква на лизгањето. Во генераторски режим процесот е
поинаков, односно тука имаме примарен задвижувач, т.е. турбина, односно некој
друг погон, која го придвижува роторот на брзина која е поголема од синхроната.
Притоа статорскиот флукс индуцира струи во роторот, но поради фактот што
роторскиот флукс е спротивно насочен и ги пресекува статорските намотки, се
индуцира струја со активна компонента во статорските намотки и моторот се
однесува како генератор, односно тој предава енергија во мрежата. Блок шемата на
овој вид на генератор е прикажана на сликата 2.3.3.1 [2].

Слика 2.3.3.1 Ветерна турбина со променлива брзина и двојно напојуван
асинхрон генератор
Во наредниот дел од трудот ќе бидат презентирани основните равенки во
случај кога имаме возбуда со наизменичен напон на роторската намотка. Во
роторската намотка која има 2p2 парови на полови и е поврзана на трифазната
f
мрежа со фреквенција f 2 , се појавува магнетно поле кое ротира со брзина n 2  2
p2
во однос на роторот. Фреквенцијата на напонот кој е индуциран во статорската
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намотка, поради вртливото поле во роторот може да се најде според изразот 2.3.3.1
[2].
(2.3.3.1)
f1  (n  n2 ) p1  np  f 2
Во овој случај секогаш важи дека p1  p2  p , и доколку имаме случај каде се
менува насоката на полето на роторот, тогаш
( f1  f 2 )
(2.3.3.2)
p
Овој вид на системи станува доминантен во многу полиња, особено во ветерните
фарми. Овој метод се користи поради големите и непредвидливи брзини на ветерот
поради кои секогаш мора да се регулира брзината на турбината. Во суштина со овој
систем може да се инјектира капацитивна или индуктивна моќност во ЕЕС со
фреквенција иста како на ЕЕС.
n

2.4 Управувачки и заштитни системи
Управувачките и заштитните системи во една ветерна турбина се состојат од
повеќе компоненти кои работат зависно еден од друг и имаат единствена цел, а тоа
е да овозможат сигурна и доверлива работа на ветерната турбина, која е
приклучена на преносниот или дистрибутивниот систем.
Бидејќи работата на ветерната турбина е комплексна, таа мора секогаш да
биде надгледувана од квалификуван персонал. Од тука произлегува потребата од
имплементација на голем број на сензори, кои се користат за супервизија и
управување на работата на турбината. Овие управувачки системи се конструирани
така да имаат висок степен на внатрешна контрола.
Заштитните системи играат голема улога во механичката заштита на
ветерната турбина во абнормални услови на работа. Под поимот абнормални
услови на работа се мисли на режим на работа во случај кога брзините на ветерот
се големи и можат да ја оштетат турбината трајно. Во тој случај почнува да работи
заштитниот систем и ја ограничува брзината на елисата со тоа што го менува
аголот на елисата на турбината.
Во секој случај мора да постои контролер кој ќе ги контролира и управува
сите процеси во турбината. Овој контролер е всушност микропроцесор на кого
повеќе сензори се поврзани. Овие сензори мерат различни карактеристики и
параметри, и потоа во табелата со параметри се споредуваат измерените со
зададените вредности. Дефинирана е логика на акција во случај кога некои од
измерените параметри отстапуваат од нормалните граници.
Во овој дел ќе бидат презентирани системите кои во една ветерна турбина
служат за контрола и управување на процесите и потпроцесите кои овозможуваат
нормално функционирање на турбината и електроенергетскиот систем на кој таа е
приклучена. Една ветерна турбина претставува сложен систем кој се контролира
преку повеќе механизми.
16

Тој сложен систем всушност се анализира во два дела и тоа: контрола на
двојно напојуваниот асинхрон генератор и контрола на турбината. Кога се зборува
за контролата на двојно напојуваниот асинхрон генератор, имаме контрола на
роторската страна и контрола на мрежната страна. Контролата на роторската
страна најчесто е изведена преку енергетски конвертори, кои работат на принцип
на векторска контрола. Контролата на мрежна страна пак има задача да го одржи
стабилно нивото на напон на еднонасочната врска, која е претставена преку еден
кондензатор. Мора да се напомене дека преку контролата на роторската страна
може да се врши контрола и на електромагнетниот момент како и брзината на
осовината на асинхрониот генератор.
Доколку потемелно се разгледаат контролите на мрежна и роторска страна,
може да се заклучи дека тие се всушност инвертори и насочувачи, односно
контролата на роторот се врши преку насочувач кој во суштина претставува
возбуда на роторот. Како механизам за контрола се користи и мерењето на
активната и реактивната енергија која ВЕЦ ја предава во електроенергетскиот
систем и дали таа се совпаѓа со дадените параметри кои ги одредува операторот за
пренос на енергија. Во турбината имаме и механички контроли кои служат да ја
запрат турбината која работи во моменти кога имаме неповолни параметри,
односно кога имаме големи брзини на ветер и кога веќе роторската брзина не може
да се контролира преку зголемување на генерираната моќност. Тогаш се активираат
кочните системи кои влијаат на аеродинамичкиот профил на елисите, а со тоа и на
роторот. Еден општ блок модел на системите од кои е составена турбината и оние
кои служат за контрола на работата на ветерна турбина, заедно со легендата на
имињата на блоковите од кои е составен ќе биде прикажан на сликата 2.4.1 [6].
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Слика 2.4.1 Блок шема на ветерна турбина
1. Ротор на турбина
2. Модел на ветер
3. Менувач
4. Контрола на елиса
5. Модел на генератор
6. Врска (интерфејс)
7. Модел на ЕЕС
8. Насочувач на роторска страна (Контрола на роторска страна)
9. Еднонасочен спој и инвертор на мрежна страна (Контрола на мрежа)
10. Контролер на моќност и брзина
11. Контролер на реактивна моќност
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3

АСИНХРОН ГЕНЕРАТОР СО ДВОСТРАНО НАПОЈУВАЊЕ

3.1

Вовед

На следната слика е прикажана принципиелна шема на асинхрон генератор
со двострано напојување.

Слика 3.1.1 Асинхрон генератор со двострано напојување
1.
2.
3.
4.
5.

Менувач
Асинхрон генератор
Модел на мрежа
Конвертори на роторска и мрежна страна
Контрола на електрични процеси

Како што е наведено во претходното поглавје, двојно напојуваниот
асинхрон генератор претставува асинхрон мотор кој работи во режим на генератор.
Во овој дел е презентиран математичкиот модел на асинхрон генератор изразен
преку dq0 компонентен систем. Моделот кој се користи во MATLAB/SIMULINK
исто така ќе биде претставен и обработен во оваа тема.
Статорските намотки на асинхрониот генератор се поврзани директно на
електроенергетскиот систем, додека роторските намотки се поврзани преку
инвертори и насочувачи. Овој тип на генератори се користи исклучиво за турбини
кои имаат голема излезна моќност. Двојно напојуваниот асинхрон генератор има
можност да ги контролира струите низ роторот, што пак овозможува контрола на
реактивната моќност и брзината на вртење, па може да се заклучи дека може да се
користи во широк опсег на брзини. За да појасниме, со контролата на
фреквенцијата на возбудната струја на роторот, дејствуваме врз аголната брзина на
роторот и електромагнетниот момент. При брзини помали од синхроната,
насочувачите зајмуваат енергија од мрежата, која е потребна за возбуда на роторот.
Преку тој процес потоа енергијата се враќа во мрежата. Во моментот кога имаме
надсинхрона брзина на вртење, тогаш и роторот и статорот оддаваат енергија во
мрежата. Во овој магистерски труд ќе се анализираат динамичките режими на
работа на ветерна електрична централа при континуирана и ударна брзина на ветер,
како и стабилноста на системот при појава на куса врска во него.
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3.2

Математички модел на двојно напојуван асинхрон генератор
Матрица на индуктивитети

Електричната машина е систем од електрични и магнетни кола кои се
споени магнетно и електрично. Може да се разгледува како спој од отпори,
сопствена индуктивност и меѓусебна индуктивност. Во овој дел ќе се разгледаат
само индуктивностите [22].
Има шест електрични струјни кругови и секое има сопствена индуктивност
и меѓусебна индуктивност. Важно е да се напомене дека самоиндуктивностите на
фазите a , b , c , a r , br и c r не зависат од позицијата на роторот. Тие имаат главен
дел кој се поклопува по насока со патеките на флуксот кои го минуваат
воздушниот отвор и ги опфаќаат сите намотки на статорот и роторот и споредни
делови кои се поклопуваат по насока со патеките на флуксот по каналите и
спојните краеви на намотките но не ги опфаќаат статорските и роторските намотки.
Индукцијата во воздушниот простор на секоја фаза е во основа синусоидална по
периферијата на роторот и секоја сопствена индуктивност варира по косинусен
закон со електричниот агол на две намотки.
Меѓусебните индуктивности на статорот и роторот се прикажани преку
следните изрази и не зависат од позицијата на роторот.

L
2
(3.2.1)
  ms
3
2
L
2
(3.2.2)
Lar br  Lbr cr  Lcr ar  Lmr  cos
  mr
3
2
Сопствената индуктивност меѓу роторот и статорот зависи од позицијата на
роторот преку  er кое пак претставува аголно задвижување на роторот. Таа е
претставена со изразот
Lab  Lbc  Lca  Lms  cos

Lsr ( er )  Lms 

 re
 cos  er
 se

(3.2.3)

Односот меѓу еквивалентните вртежи на роторот и статорот  re ,  se е
претставен со следниот израз

 re
Lrmr

 K rs
 se
Lms
бидејќи сопствените индуктивности зависат од бројот на вртежи.

(3.2.4)

Последователно
Lsr ( er )  Lsrm  cos er
Lsrm  Lms  Lrmr

(3.2.5)
(3.2.6)
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Индуктивностите сега можат да бидат претставени со таканаречената
матрица на индуктивности која е прикажана подолу.










cr 


a
b
c
La ,b,c ,ar ,br ,cr ; ( er ) 
ar
br





Laa
Lab

Lab
Lbb

Lac
Lbc

La r a
La r b

Lbr a
Lbr b

Lac

Lbc

Lcc

Lar c

Lbr c

Lar a
Lbr a

La r b
Lbr b

La r c
Lbr c

La r a r
Lar br

Lar br
Lbr br

Lcr a

Lcr b

Lcr c

Lar cr

Lbr cr


Lcr a 
Lcr b 

Lcr c 
La r c r 

Lbr cr 
Lcr cr 

(3.2.7)

Во матрицата на индуктивности постојат повеќе величини кои се подобро
математички дефинирани со равенките (3.2.8).

Laa  Lbb  Lcc  Lis  Lms ;
Lms
;
2
L
Lac   ms ;
2
Lar a  Lbr b  Lcr c  Lsrm  cos  er ;
Lab  

Lar ar  Lbr br  Lcr cr  Lrir  Lrmr ;

(3.2.8)

2
);
3
2
Lcr b  Lar c  Lbr a  Lsrm  cos( er  );
3
r
L
Lar br  Lbr cr   mr
2
Lcr a  Lar b  Lbr c  Lsrm  cos( er 
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Диференцијални равенки на асинхрони машини
Равенките кои го опишуваат однесувањето на асинхроните машини се
нелинеарни и можат да се решат само со помош на компјутери. Линеаризацијата
може да се постигне со употреба на Тајлоров ред за една разгледувана работна
точка. Резултантниот систем од диференцијални равенки го опишува динамичкото
однесување на мали поместувања. Машините можат да бидат третирани како
линеарни системи но со мали нарушувања, каде со употреба на теоријата на
класични линеарни системи може да се дефинираат преносните функции кои се
потребни за дизајнирање на контролни уреди поврзани со машините.
Равенки на асинхроната машина кои треба да се линеаризираат
Линеаризираните равенки се добиваат од изразите за напонот во услови на
константни параметри кои се независни од времето. Додека траат балансираните
услови овие барања се задоволени од страна на равенките за напонот во синхрон
референтен систем. Равенките на машината можат да бидат напишани во зависност
од струите или флуксевите како просторни променливи [22].
Напонските равенки за асинхрона машина со струите како просторни
променливи можат да бидат напишани со синхрон референтен систем односно
  e .

p

 rs    X ss
b
v qse    e
 X ss
 e  
v ds     b
v qr'e   p
 'e     X M
b
v dr  

e
 XM
 s 
b


e
 X ss
b
rs 

p

 X ss

b

s e  XM
b
p

b

 XM

p

e
 XM
b

 XM

b

 e  XM
b
r 
'
r

p

X

'
rr

b

 s  e  X rr'
b



 i e 
p
qs
 XM   e 
 ids 
b
   'e 
e
'
s
 X rr  iqr 
b
 idr'e 

p
rr' 
 X rr' 
b


(3.2.9)

Во претходната равенка претставена во матричен облик користени се
величини кои ќе бидат дефинирани подолу [22]:
v qse -сведен напон на статор на q оска

v dse - сведен напон на статор на d оска
v qr'e - сведен напон на ротор на q оска

v dr'e - сведен напон на ротор на d оска
i qse - сведена струја на статор на q оска

i dse - сведена струја на статор на d оска
i qr'e - сведена струја на ротор на q оска

i dr'e - сведена струја на ротор на d оска

X M -меѓусебна реактанса на статорска и роторска намотка
X ss -сопствена реактанса на статорска намотка
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X rr' -сопствена реактанса на роторска намотка

Бидејќи се избрани струите како просторни променливи електромагнетниот
момент може да се изрази како:
M e  X M  (iqse  idr'e  idse  iqr'e )

(3.2.10)

Врската во единечни вредности меѓу моментот и брзината е претставена со
следната апроксимација

M e  2 Hp

r
 Ms
b

(3.2.11)

каде соодветно се означени

p - Лапласов оператор
M s - момент на оптоварување
M e - електромагнетен момент

при што во изразот (3.2.11) се искористени аголните брзини дефинирани како

r  n 
b 

2n0
60

2nn
и
60

Асинхрона машина
Ако кој и да било од претходно наведените методи е искористен за
линеаризација тогаш линеарните равенки добиваат облик како во матрицата подолу
означена со (3.2.12) [22].
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  i qr'e
e
' 'e  
 X M i dso  X rr i dro i 'e
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e
'e
X M i qso
 X rr' i qro
 
 b

 2 Hp

0











(3.2.12)

каде лизгањето може да се дефинира преку следната равенка која е општо позната

so 

e   n
e

(3.2.13)

Во некои апликации фреквенцијата на статорскиот напон е искористена
како контролна променлива. Променливата фреквенција може да се постигне со
промена на брзината на синхрониот референтен систем која соодветствува на
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промената на фреквенцијата. Така може да се дојде до заклучок дека ако
фреквенцијата е системска влезна променлива тогаш мало нарушување на
фреквенцијата може да предизвика брзината на референтниот систем да се менува
преку замена на  e со eo  e .
Погодно е да се издвојат изводите и матричниот облик (3.2.12) да се напише
како со следниот израз:

Epx  F x  u 

(3.2.14)

каде се воведени замени со цел да се упрости комплексниот модел на матрицата за
да се упрости нејзиното решавање.

xT
u T


 iqse




e
 v qs

iqr'e

e
v ds

'e
v qr

'e
v dr

M S

XM
0
X rr'
0
0

0
XM
0
X rr'
0

0 
0 
0 

0 
 2 Hb 

(3.2.17)
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(3.2.18)
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e
X M iqso

(3.2.15)



(3.2.16)

0

Во анализата на линеарните системи е најдобро линеарните диференцијални
равенки да се напишат во следната форма

px  Ax  Bu 

(3.2.19)

Мора да се напомене дека погоре наведената равенка е основна форма на
линеарните диференцијални равенки. Оваа равенка најчесто се нарекува
равенка на состојба.

Равенката (3.2.14) [22] може да се напише како што е претставена подолу
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px  E  F x  E  u 
1

1

(3.2.20)

каде
A  E  F
1

B  E 

1

Модел на асинхрон генератор во dq0 систем
Во матрична форма, со роторски равенки сведени на статорска страна,
равенките за напонот и струјата на роторот и статорот соодветно во статорски и
роторски координати се следните [22]:

V   r  i  d  
dt
   La,b,c,a ,b ,c  er  i
r   Diagrs , rs , rs , rr , rr , rr 
V   Va ,Vb ,Vc ,Var ,Vbr ,Vcr T
i  ia , ib , ic , iar , ibr , icr T
r

r

(3.2.21)
(3.2.22)

r

(3.2.23)
(3.2.24)
(3.2.25)

Во претходните равенки се воведени ознаки кои ќе ги дефинирам подолу
[22]:
i a -струја во статор на фаза а
i b - струја во статор на фаза b

i c - струја во статор на фаза c
i ar - струја во ротор сведена на статор на фаза а
ibr - струја во ротор сведена на статор на фаза b
icr - струја во ротор сведена на статор на фаза c
 -растурен флукс
 er -агол на задвижување на роторот
Va ,Vb ,Vc ,Var ,Vbr ,Vcr - во ова објаснување првите три ознаки ги означуваат
напоните во фазите a,b,c на статорот додека другите три ознаки означуваат напони
сведени на ротор за фазите a,b,c.

Заменувајќи ја равенката (3.2.22) во (3.2.21) со услов  er да е временска
променлива добиваме

V   r  i  L d i  d L  i d er
dt

d er

dt

(3.2.26)
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каде

d er
(3.2.27)
 r  p p   r
dt
Во претходниот израз со  r е означена механичката аголна брзина која
изнесува

r  2    n
Електромагнетната моќност може да се најде од изразот
Pe  M e   r 

(3.2.28)

1 T d L
i 
i  r
2
d er

(3.2.29)

Конечно електромагнетниот момент може да се најде како
1
d L
T
i 
 p p  i  
2
d er
Во претходниот израз p p означува број на парови на полови.
Me 

(3.2.30)

Равенката на движењето ја добива следната форма
J d r
 Me  Ms
p p dt

(3.2.31)

каде M s означува момент на оптоварување, додека со J е означен момент
на инерција.
Доколку ги воведеме следните замени
ae

j

2
3

; cos

2
 Re a 
3

4
 Re a 2
3
(3.2.32)
2 

j er
cos  er 
  Re a  e
3 

4 

j
2
cos  er 
  Re a  e er
3 

и ако ги замениме во изразот за флуксот, тогаш растурните флуксеви во фазите a и
a r ќе бидат соодветно изразени како подолу наведеното
cos

 










a  Lls  ia  Lms  Reia  a  ib  a 2  ic   Lms  Re iar  a  ibr  a 2  icr  e j
ar  Llr  iar  Lms  Reiar  a  ibr  a 2  icr   Lms  Reia  a  ib  a 2  ic  e  j

er

er




(3.2.33)
(3.2.34)
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Во преодни и симетрични режими струите на роторска и статорска страна се
наоѓаат според долунаведениот израз
i a  ib  i c  0

(3.2.35)

iar  ibr  icr  0

Доколку во равенките (3.2.33) и (3.2.34) ги внесеме следните изрази
s
2
 is
3
r
2
(iar  a  ibr  a 2  icr )   ir
3

(ia  a  ib  a 2  ic ) 

(3.2.36)

можеме да ги добиеме изразите за флуксевите модифицирани и упростени,
претставени како

 

 Re i  L  Re i
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s

s

a  Lls  Re is  Lm  Re is  ir  e j
r ar  Llr
Lm 

s

r

m

r
r

er



s

 is  e  jer

(3.2.37)



(3.2.38)

3
 Lms
2

(3.2.39)

Доколку од изразите (3.2.37) и (3.2.38), вредноста за  се замени во изразот
(3.2.21) [22] тогаш тој го добива следниот облик соодветно за статорски и роторски
променливи
s

s

s

r

r

Vs  rs  is

r

Vr  rr  ir

r

di
d (i  e jer )
 Ls s  Lm  r
dt
dt

(3.2.40)

s

d (i  e  jer )
di
 Lr r  Lm  s
dt
dt

(3.2.41)

Ls  Lls  Lm

(3.2.42)

Lr  Llr  Lm

односно
s
2
 Vs
3
r
2
(Var  a  Vbr  a 2  Vcr )   Vr
3

(Va  a  Vb  a 2  Vc ) 

(3.2.43)
s

r

s

r

s

Комплексните променливи Vs ,Vr , is , ir , s , r
нивните координати (статорски и роторски).

r

се претставени со
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Доколку ги сведеме овие комплексни променливи на некоја базна брзина  b
ќе ги добиеме следните изрази за флуксевите, струите и напоните на статорската и
роторската намотка

b 

d b
dt

s

b

s

b

(3.2.44)

V s  V s  e j b

 s   s  e j
s

(3.2.45)
(3.2.46)

b

b

is  i s  e jb
r

b

r

b

(3.2.47)

Vr  Vr  e j ( b er )

r  r  e j ( 
r

b   er

(3.2.48)

)

(3.2.49)

b

ir  ir  e j ( b er )

(3.2.50)

Доколку претходно наведените сведени комплексни променливи се заменат
во изразите (3.2.40) и (3.2.41) тогаш се добиваат следните равенки наведени подолу

d s
 j  b   s
dt
d
Vr  rr  ir  r  j  (b   r )  r
dt
при што мора да се напомене дека за флуксевите важи следното
s  Ls  is  Lm  ir
Vs  rs  is 

 r  L s  i r  Lm  i s

(3.2.51)
(3.2.52)
(3.2.53)
(3.2.54)

Според претходно наведеното електромагнетниот момент може да се
пресмета според следниот израз

Me 







*
*
3
3
 p p  Re j  s  is    p p  Re j  r  ir
2
2



(3.2.55)

при што мора да се напомене дека во претходниот израз се занемаруваат загубите
во магнетното јадро.
Овие комплексни променливи можеме да ги разложиме на две компоненти
по d и q (попречна и подолжна оска) оските кои се движат со некоја базна брзина
 b како што е претставено со следниот сет на равенки [22]
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V s  Vd  jV q
i s  id  ji q

 s   d  j q
Vr  Vdr  jV qr

(3.2.56)

i r  i dr  ji qr

 r   dr  j qr
После ова разложување можеме овие равенки да ги замениме во изразите за
напонските равенки т.е. изразите (3.2.51) и (3.2.52) со што добиваме

dd
 b  q
dt
dq
Vq  rs  iq 
 b  d
dt
d
Vdr  rr  idr  dr  b   r   qr
dt
dqr
Vqr  rr  iqr 
 b   r   dr
dt
3
3
M e  p p d iq  q id   p p Lm iq idr  id iqr 
2
2
Vd  rs  id 

(3.2.57)

Од изразите (3.2.45) - (3.2.50) и изразот (3.2.43) може да се напише следното
Vd 
Va 
V   1 P    V 
(3.2.58)
b
 q 2
 b
V0 
Vc 
каде со P b  е означена Паркова трансформација која всушност е дефинирана
како
2
2 

cos( b ) cos( b  3 ) cos( b  3 )


P b   2   sin( b ) sin( b  2 ) sin( b  2 ) 
3 
3
3 
1
1
1




2
2
2

(3.2.59)

Инверзната Паркова трансформација е дефинирана како

Pb 1  3  Pb T
2

(3.2.60)
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Доколку во изразот (3.2.59) доколку наместо  b се замени  b   er се
добива слична трансформација за роторски величини кои не учествуваат во
преобразбата на енергија во моторот.
Со изразот (3.2.61) се прикажани нултите компоненти на напонот и
растурниот флукс.

V0  rs  i0 

d 0 r
dt

0  Lls  i0

(3.2.61)

d
V0 r  rr  i0 r  0 r
dt
0 r  Llr  i0 r

Изразите (3.2.58) - (3.2.61) го дефинираат dq0 моделот на асинхрона машина
со реални променливи. Моделот со комплексни променливи и dq0 моделот се
еквивалентни бидејќи се базирани на идентични претпоставки (симетрично
синусоидално распределени намотки и константен воздушен зјај).
Електричните преодни појави ќе ги разгледаме со помош на растурните
флуксеви на статорската и роторската намотка како променливи. Кај равенките
означени со (3.2.51) - (3.2.54) при константна брзина може да им се елиминираат
b

струите i s и ir
струите

b

што може да се види од следното излагање каде се дефинирани

 b  b L 
m 
is    s  r
 Ls
Ls  Lr 


b
b

b
  Lm 
ir   1  r  s
 Lr
Ls  Lr 


2
L
  1 m
L s  Lr
b

1

(3.2.62)

(3.2.63)

(3.2.64)

од што следи дека изразите (3.2.51)- (3.2.54) ќе ја добијат следната форма
b





b
b
b
d s
'
'
s
 1  jb s   s   s Vs  K r r
dt
'

b





b
b
b
d r
'
'
r
 1  j b   r  r  r   r Vr  K s  s
dt
'

(3.2.65)
(3.2.66)
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при што се користени следните ознаки
Ks 

Lm
Ls

L
Kr  m
Lr
L
s  s
rs
L
r  r
rr

 s'   s 
 r '   r 

(3.2.67)

(3.2.68)

(3.2.69)

Мора да се наведат користените ознаки за временските константи во претходните
изрази:
 s ' ; r ' - транзиентни временски константи на статор и на ротор соодветно
 s ; r - временски константи на статор и на ротор
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3.3

Енергетски преобразувачи на роторска и мрежна страна

Во претходните поглавја се презентирани начините и моделите за
управување на ветерната турбина. Во ова поглавје темелно ќе бидат обработени
системите за управување на работата на двојно напојуваниот асинхрон генератор.
Претходно тие беа спомнати како Контрола на роторска страна и Контрола на
мрежна страна. Моделите кои се разработени во овој дел се искористени и во
симулациониот дел заедно со моделот на електроенергетскиот систем.
Кога се разгледуваат тековите на моќности во една ветерна турбина,
апсолутната вредност на лизгањето е многу помала од 1, па може да се заклучи
дека како последица на тоа електричната моќност на роторот е само дел од онаа на
статорот. Бидејќи моментот кој се дава на оската на роторот е позитивен при
генерирање на енергија и лизгањето е позитивно и константно за константна
фреквенција на електроенергетскиот систем. Електричната моќност на роторот има
позитивен предзнак за негативно лизгање (брзина поголема од синхроната) и
негативен предзнак за позитивно лизгање (брзини помали од синхроната). За
надсинхрон режим на работа, моќноста на роторот се предава на еднонасочната
врска и има тенденција да го зголеми напонот на оваа врска. За подсинхрон режим,
моќноста на роторот се доведува од еднонасочната врска и има тенденција да ја
намали неговата вредност. Затоа се користи Контролата на мрежна страна за да
се овозможи константна вредност на напонот на еднонасочната врска.
Контролата на роторската страна е наменета за контролирање на
излезната моќност на турбината и напонот (или пак реактивната моќност) кои се
мерат на приклучоците. Моќноста се контролира според однапред дефинирани
карактеристики. Целокупната логика на овие контролери се базира врз логиката на
PI контролери. Вкупната излезна моќност, која може да се измери на краевите на
турбината, се додава на вкупните загуби (механички и електрични) и се споредува
со референтната вредност, која може да се прочита од карактеристиката. PI
контролерот всушност се користи за да ја намали грешката на моќноста до нула.
Како излез од овој контролер се зема референтната роторска струја, која мора да се
инјектира во роторот од страна на роторскиот контролер. Ова всушност е
компонентата на струјата која го произведува електромагнетниот момент.
Струјната компонента во роторот се споредува со референтната и грешката се
намалува до нула, со помош на струјниот PI регулатор. Излезот од овој регулатор е
всушност напонот Vqr кој е генериран од контролерот на роторска страна. Кога
турбината работи во режим со контрола на напонска регулација, таа контрола се
изведува преку U-I карактеристика. Се додека реактивната компонента на струјата
останува во границите кои се дефинирани со оваа карактеристика, напонот ја
задржува неговата референтна вредност. Кога турбината работи во режим на
контрола на реактивна моќност, тогаш на приклучоците на мрежата таа се
контролира да има константно ниво. Како излезна величина од овој контролер се
зема референтната струја по d-оска, која се инјектира во роторот.
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Принципиелната шема на контролерот на роторската страна е прикажана на
сликата 3.3.1.

Слика 3.3.1 Контролер на роторска страна
Контролерот на мрежна страна се користи за да се контролира напонот на
еднонасочната врска, но исто така може и да генерира или апсорбира реактивна
енергија. Логиката на овој контролен систем се состои од контролни мерачи на d и
q компонентите на наизменичните струи во директен режим како и мерач за
напонот на еднонасочната врска. Вториот дел се состои од надворешна
регулациона повратна врска која го контролира напонот на еднонасочната врска.
Излезот од овој регулатор е всушност референтната струја за струјниот регулатор.
Третиот дел е внатрешна повратна врска која е струен регулатор и ја контролира
магнитудата и фазата на напонот генериран од инверторот кој е поврзан на
мрежата.
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Слика 3.3.2 Контролер на мрежна страна
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3.4 MATLAB/SIMULINK модел на Двојно напојуван асинхрон
генератор
Во овој магистерски труд како генератор е искористен двојно напојуваниот
асинхрон генератор. Во следниот дел од трудот е прикажан моделот кој е
изработен во програмскиот пакет MATLAB.

Слика 3.4.1 Модел на ветерна турбина во MATLAB
На слика 3.4.1 е даден модел на ветерна турбина заедно со моделот на ветер,
аголот на контрола на елисите, брзината на генераторот, степените на мерење на
струи во асинхроната машина и конверторот на мрежна страна и математичкиот
модел на асинхрониот генератор и конверторите искористени во овој модел.
Моделот на ветерната турбина е прикажан со зелен блок. Степенот на мерење на
струите на асинхроната машина и конверторот на мрежна страна е прикажан со
жолт блок. Со плавиот блок се прикажани математичките модели на конверторите
и генераторот. Моделот на ветерната турбина е составен од референтна брзина на
ветерот која се задава како параметар. Тој блок потоа ја следи промената на
брзината на ветерот во зависност од режимот во кој треба да работи турбината.
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Сето тоа се контролира преку кориснички интерфејс за полесна манипулација со
параметрите. Математичкиот модел на ветерната турбина заедно со моделот на
брзината на ветерот, аголот на контрола на елисите како и брзината на генераторот
е даден на сликата 3.4.2.

Слика 3.4.2 Математички модел на ветерна турбина
Овој блок врши споредба на вредностите на брзината на генераторот,
брзината на ветерот и аголот на контрола на елисите според некои зададени
вредности, во кои треба да се движи. Тие режими на работа во чија област треба да
работи турбината се дефинирани според C p (коефициент на искористување)
односно механичката карактеристика на турбината. Во блоковите се искористени
математички формули според кои се моделира брзината на ветерот.
Со оглед на тоа што математичкиот модел на генераторот и конверторите е
многу сложен, неговиот поедноставен модел е прикажан на сликата 3.4.3. Во овој
дел од трудот се дадени моделите кои се користат во програмскиот пакет. Со цел да
се поедностави изгледот на системот кој треба да се разработи, искористени се
маски, односно графички интерфејси, преку кои се внесуваат параметрите кои се
користат.
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Слика 3.4.3 Математички модел на генератор и конвертори
На моделот на претходната слика покрај моделот на генераторот е прикажан
и моделот на конверторите кои претходно се споменати и обработени. Во овој
модел се прикажани и блоковите во кои е дадена аквизицијата на сите мерни
податоци според кои е моделирана турбината, моделот на асинхроната машина
како и математичкиот модел на енергетскиот кондензатор кој се користи.
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Во наредниот дел од излагањето на овој магистерски труд се прикажани и
обработени поединечно моделот на асинхрона машина (прикажан на сликата 3.4.4)
и енергетскиот кондензатор (прикажан на сликата 3.4.5) кој во принципиелната
врска се наоѓа помеѓу конверторот и инверторот.

Слика 3.4.4 Модел на асинхрона машина
Што се однесува на моделот на асинхроната машина, за него се искористени
математичките равенки за dq0 референтен систем, кои беа дадени во поглавјето
3.2.

Слика 3.4.5 Модел на енергетски кондензатор
Како што е прикажано на сликата 3.1 енергетскиот кондензатор поставен
помеѓу конверторите на роторска и мрежна страна може да се презентира преку
математички модел како на сликата. За таа цел е искористен изразот

VDC 

1
1
iC dt   (i R  iM )dt

C
C

(3.4.1)

каде i R претставува струја која протекува од генераторска страна, додека
i M претставува струја која протекува од мрежна страна.
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4

МОДЕЛИРАЊЕ НА ВЕТЕРНА ЦЕНТРАЛА СО ДВОЈНО
НАПОЈУВАН АСИНХРОН ГЕНЕРАТОР ПРИКЛУЧЕНА НА
ЕЕС

4.1

Опис на ВЕЦ Богданци

Со оглед на фактот што во Македонија се направени повеќе студии за
економска исплатливост на ветерни фарми, како најсоодветна е избрана локацијата
кај Богданци. Тоа се должи на фактот што во тоа подрачје, моментално се добиени
најсоодветни вредности за максимално искористување на енергијата на ветерот.
Добиените резултати од мерењата на брзината на ветерот во ова подрачје се
прикажани на слика 4.1.1.

Слика 4.1.1 Веибулова распределба на брзината на ветерот за локацијата Богданци
на годишно ниво
Бидејќи овие резултати ја оправдуваат економската исплатливост, одлучено
е да се изгради ветерен парк со 22 турбини (од кои моментално активни се само 16,
но нас не интересира целосниот капацитет на ветерниот парк), каде секоја би имала
номинална активна моќност од 2,3 MW. Имплементирано е решение со турбина од
тип SIEMENS SWT 2,3-93. Техничките карактеристики на турбината се дадени во
табелата 4.1.1.
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Табела 4.1.1 Технички карактеристики на SIEMENS SWT 2.3-93
Но сепак вреди да се наведат и останатите технички карактеристики на овој модел
на турбина. Роторот е позициониран вертикално и е изведен како конзола од три
сечила. Излезната моќност на овој вид на турбина се регулира со pitch регулација.
Елисите се изведени од висококвалитетна епоксидна смола во соединение со
фиберглас. Елисите се единечно решение и нема никакви делови кои се спојуваат
или лепат на некој начин. Што се однесува на генераторот, мора да се напомене
дека е конструиран да издржи парцијални товари и да даде целосна ефикасност.
Поставен е на соодветно место кое е термо регулирано и обезбедено со
вентилација, со цел да може да се користи и на температури пониски од оние за кои
е предвидена неговата изолациона класа на намотката. Контролерот претставува
најважниот дел од турбината и е целосно опремен со систем за заштита. Што се
однесува до начинот на работа, овој вид на турбина е целосно автоматизиран и
започнува со работа при мали брзини на ветер од 3-5 m/s. Бидејќи во параметрите
на турбината е дефинирана максималната брзина при која таа може да работи и да
предава енергија во мрежата (во овој случај оптимална брзина е 13-14 m/s),
максималната брзина при која турбината ќе се исклучи е 25m/s. Се додека брзината
на ветерот не падне на дефиниран минимум, турбината не се вклучува поради
механичката заштита.
Друг важен податок е и енергетската крива за искористениот вид на турбина. Таа е
прикажана на слика 4.1.2.

Слика 4.1.2 Енергетска крива на SIEMENS SWT 2,3-93
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Според досегашните искуства на производителот на турбината, најоптимална
количина на електрична енергија која може да се произведе од ветерен парк со оваа
инсталирана моќност е 100 GWh годишно, со оглед на фактот што би имале 22
турбини во ветерниот парк.
Бидејќи ветерот е ресурс кој може да се ползува и не зависи од ниту еден фактор,
проценките на ЕЛЕМ се дека до 2030 година, Република Македонија може да
располага со околу 360 MWh инсталирана моќност од ветерни фарми, со што би
имала годишно производство од околу 720 GWh. Иако ветерните турбини се
моментално најскапо решение, сепак нивната издржливост и добриот фактор на
искористување на енергијата, овозможуваат инвестицијата да се исплати во многу
брз рок.

4.2

Динамика на ветер

Бидејќи ветерот е непредвидлива величина, при симулација на ваков
параметар мора да се предвиди неговата динамика со цел да се отслика некоја
реална состојба. Предноста при користење на овој вид на генератори е тоа што
можат да ги користат различните брзини на ветерот.
Симулацијата која е изведена во овој труд ја користи следната механичка
карактеристика на ветерната турбина. Таа е дадена на слика 4.2.1.

Слика 4.2.1 Механичка карактеристика на искористената ветерна турбина
На хоризонталната оска се дадени параметрите за брзината на турбината
презентирани во релативни единици, додека на вертикалната оска е дадена
излезната моќност на турбината. На сликата со црвена боја е дадена
карактеристиката според која работи ветерната турбина, додека со кривите обоени
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со плава боја се дадени максималните излезни моќности кои турбината може да ги
произведе.
Параметрите потребни за симулацијата т.е. почетната брзина на ветерот,
чекорот според кој се менува како и крајната брзина која треба да ја достигне за
време на симулацијата се внесуваат во графички интерфејс, овозможен од
симулациониот пакет MATLAB, кој се користи во овој случај. Тој параметар потоа
се користи во останатите блокови и претставува еден од основните параметри.

4.3

Динамика на механички системи

Со оглед на тоа што во претходните поглавја се дефинирани некои од механичките
системи како елиси, менувач и динамиката на ветерот, кои се потребни за
симулацијата, во овој дел остана да се опише што всушност претставува динамика
на механички системи. Неоспорен факт е дека ветерните турбини произведуваат
електрична енергија под дејство на динамичките сили на ветерот, што всушност
предизвикува константно динамичко движење на механичките системи.
Целокупниот механички систем на ветерната турбина е изведен да одговори на
потребите. Со оглед на тоа што на целокупниот механички систем најмногу влијаат
силите на ветерот, како прв дел кој е секохаш изложен на удар се елисите. Со цел
елисата да одговори на различната динамика на работа, за секоја специфична
локација се вршат мерења на брзината, со цел да се утврди идеалниот дизајн на
елисата. Овие мерења на брзината се потребни затоа што може да се утврди
точниот број на елиси, како и нивниот распоред на телото на роторот на турбината.
Дизајнот на елисите е важна карактеристика, затоа што со избор на соодветен
дизајн се влијае на искористената механичка енергија од ветерот. Бидејќи роторот
на турбината е поврзан со генераторот преку менувачкиот систем, сите овие
динамички појави кои се јавуваат во абнормални услови на работа, делуваат на
менувачкиот систем. Менувачкиот систем, како што напоменав претходно има за
задача да ги намали или пак да ги зголеми вртежите кои се произведуваат од
роторот на турбината, и да ги усогласи со потребниот број на вртежи на
асинхрониот генератор. Менувачкиот систем има сопствен коефициент на корисно
дејство, изразен како однос на механичката моќност добиена после менувачкиот
систем и механичката моќност на влез во менувачкиот систем. Спојот меѓу роторот
на асинхрониот генератор и менувачот истотака спаѓа во категоријата механички
системи.
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4.4

MATLAB/SIMULINK модел на ветерна централа поврзана на
ЕЕС

Во овој труд се разгледува ВЕЦ Богданци поврзана на електроенергетскиот
систем на Република Македонија, првата ВЕЦ која веќе генерира електрична
енергија во ЕЕС. Овој дел од електроенергетскиот систем е составен од преносен и
дистрибутивен електроенергетски систем со потрошувач. Со оглед на тоа што
имаме реален систем неговиот шематски приказ е прикажан на сликата 4.4.1.

Слика 4.4.1 Поврзување на ВЕЦ Богданци на ЕЕС на Република Македонија
Овој електроенергетски систем е моделиран во MATLAB заедно со
претходно опишаниот модел на ветерната електрична централа. Моделот во
MATLAB е прикажан на сликата 4.4.2. Како што може да се види од сликата
моделот е изработен согласно можностите на програмскиот пакет. Мора да се
напомене дека секој елемент од упростената шема е заменет со соодветен елемент
од библиотеката на програмскиот пакет. Во собирниците е искористен методот на
мерење на напонското ниво, струјното ниво и нивото на моќност. Со овој метод
потоа се врши аквизиција на податоци и тие се презентираат графички. Има два
вида на податоци кои се презентираат графички преку мерачи. Првиот вид е
податоци кои се собираат од собирницата на излез на ветерната турбина на
напонско ниво од 690 V. На овој мерач се дадени податоците за генерираната
активна моќност на турбината, реактивната моќност на турбината, напонот на
еднонасочната врска, брзината на осовината на турбината, брзината на ветерот
како и аголот на контрола на елисите на турбината. Во моделот има и друг мерач
кој се однесува на податоците кои треба да се анализираат од другата страна на
системот. Во овој мерач се анализираат податоците кои се добиваат на 110 kV
ниво, 20 kV ниво, брзината на моторот кој е искористен како потрошувач како и
напонот и струјата на ниво на потрошувачот, односно дистрибутивниот ситем. Во
овој модел е искористена и заштита која е составена од неколку видови, и тоа:
струјна заштита (прекуструјна), поднапонска заштита и наднапонска заштита,
надбрзинска заштита и подбрзинска заштита, како и заштита на еднонасочниот
напон. Параметрите според кои треба да работи заштитата се внесуваат во
графички интерфејс со што се овозможува поголема контрола над податоците.
Графичкиот интерфејс каде се внесуваат сите контролни параметри во чиј опсег
треба да делува заштитата е прикажан на сликата 4.4.3.
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Динамички режими на работа на ветерна централа со двојно напојуван асинхрон генератор

Слика 4.4.2 Модел на ветерна електрична централа во MATLAB/SIMULINK
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Слика 4.4.3 Графички интерфејс за релејна заштита
Во текот на работата на ветерната електрична централа ќе се разгледаат
неколку режими на работа и ќе се снимат карактеристиките кои ги даваат мерните
инструменти поставени во симулацијата. Тие податоци се релевантни, и врз нивна
основа можат да се донесат заклучоци кои се потребни при процесот на
проектирање и планирање на ваков вид на електрични централи, како и нивно
пуштање во погон во електроенергетскиот систем.
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4.5

Мрежни правила за приклучување на ВЕЦ во ЕЕС

Со оглед на фактот што ветерот е променлива величина, исто така може да
се каже дека и количината на произведената енергија од овој вид на обновлив извор
би била непредвидлива. Затоа круцијално е да се дефинираат мрежни правила
според кои ќе се дефинира начинот на приклучување на ВЕЦ во
електроенергетскиот систем на која и да било земја [17]. Притоа мора да се води
грижа дека овие мрежни правила мора да бидат потполно усогласени со мрежните
правила на преносниот оператор. Бидејќи Република Македонија до овој момент не
располагаше со ваков специфичен извор на електрична енергија, не беа
дефинирани такви мрежни правила. Со најавата за ветерен парк во Република
Македонија и изработката на физибилити студијата за ветерниот потенцијал на
Република Македонија, всушност требаше да се дефинираат тие мрежни правила за
приклучување на ВЕЦ во електроенергетскиот систем на Република Македонија.
Тие мрежни правила се всушност некои технички критериуми кои мора да бидат
исполнети. Бидејќи во еден електроенергетски систем има повеќе видови на
генератори кои претежно се синхрони, влегувањето во погон на генераторите на
ВЕЦ кои претежно не се синхрони, би можело да предизвика губење на
доверливост, сигурност и намален квалитет на произведена и испорачана
електрична енергија. Овие три критериуми се главните критериуми кои треба да
бидат исполнети со цел да имаме стабилен и доверлив електроенергетски систем.
Во мали ЕЕС, каков што е електроенергетскиот систем на Македонија, кога
ветерната електрична централа започнува со работа, таа значително би ги
променила својствата на ЕЕС. Бидејќи ветерот е непредвидлива величина и не
може да се контролира, тоа значи дека една ВЕЦ би била најдобро решение како
поддршка на останатиот дел на ЕЕС а не како примарно решение за производство
на електрична енергија. Бидејќи ВЕЦ претставува специфично решение треба да
бидат исполнети некои посебни предуслови при приклучување на ВЕЦ во
останатиот дел од ЕЕС. Тие барања содржат разни критериуми според кои треба да
се регулираат величини како фреквенција и активна моќност, напон и реактивна
моќност, квалитет на испорачана енергија до потрошувачот, однесување при
преминување на ВЕЦ во момент кога има грешка, и како последен критериум би се
навело барањето за комуникации и управување со ВЕЦ.
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4.5.1

Критериуми за регулација на фреквенција и активна моќност

Кога се планира да се пушти во погон една ВЕЦ треба да бидат исполнети
следните критериуми со цел да се зачува доверливоста на ЕЕС [17].
1. ВЕЦ треба да учествуваат во регулацијата на фреквенцијата и
активната моќност на ЕЕС
2. Во нормални и нарушени услови на работа на системот ВЕЦ треба да
се движи во строго определени граници на фреквенцијата
3. ВЕЦ треба да обезбеди резервна моќност со цел производството да
биде континуирано
4. Во целиот дијапазон на фреквенции на системот карактеристиките на
ВЕЦ треба да бидат соодветни
Со цел да биде појасно претходно наведеното да претпоставиме дека ВЕЦ
работела во нормални погонски услови. Во еден момент се случува некоја хаварија
во ЕЕС при што се променила фреквенцијата во ЕЕС. Во тој случај ВЕЦ мора да
остане во погон и да биде димензионирана за да може да одговори на промените на
нивото на фреквенцијата во ЕЕС, односно континуирано да го регулира нивото на
активна моќност како и да остане во погон кога има краткотрајни отстапувања на
нивоата на напонот и фреквенцијата во ЕЕС.
Регулацијата на фреквенција како неопходен технички критериум може да
биде изведена на три начини:






Примарна регулација - во овој случај ја контролираме промената на
фреквенцијата предизивикана од некоја грешка во мрежата, и се
изведува локално на секоја единица за производство, во временски
период од 15-30 секунди
Секундарна регулација – во овој случај е дозволено враќање на
вредностите на фреквенцијата во нејзините дефинирани вредности со
користење на уреди кои се под контрола на централен регулатор.
Овој процес не треба да трае повеќе од 15 минути.
Терциерна регулација – во овој случај, овој метод е искористен за да
се врати нивото на резерва на моќност кое е конзумирано од
секундарната регулација.

Добро е познато дека секоја производна единица во ЕЕС работи во строго
одредени маргини на промена на фреквенцијата, кои се дефинирани да се менуваат
во опсег од 49,5 Hz до 50,5 Hz. Има случаи кога производствените капацитети
треба да работат во режим кога фреквенцијата е на минимално ниво од 47-47.5 Hz
или пак максимално 52 Hz за извесен период се додека не се воспостави баланс во
системот. Една таква крива на работа на производствена единица е прикажана на
слика 4.5.1.1, каде е дефинирана зависноста помеѓу произведената активна моќност
и фреквенцијата како две зависни величини врз основа на кои се врши регулација
на работата на ВЕЦ во еден ЕЕС.
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Слика 4.5.1.1 Зависност на произведена активна моќност од фреквенција
Како што може да се види од графикот на сликата, производствената
единица, т.е. ВЕЦ во нашиот случај треба во секој момент да ја регулира излезната
моќност која може да ја испорача за да може да ја регулира фреквенцијата.
Доколку фреквенцијата почнува да се наголемува, ВЕЦ има задача да ја намали
моќноста, а во случаи кога фреквенцијата се намалува, ВЕЦ има задача да ја
зголеми активната моќност која треба да ја предаде во мрежа со цел да одржи
баланс во системот.
Но, бидејќи ветерот е непредвидлива величина, операторот мора да има и
некои други сценарија и критериуми за регулација на активната моќност, како на
пример ограничување на апсолутната моќност, ограничување со  производство,
регулација на баланс, ограничување на градиент на моќност и како последно
заштита на системот.
Критериумот Ограничување на апсолутната моќност е заснован на
можноста ВЕЦ да не произведува повеќе од претходно дефинираната максимална
моќност иако моменталните услови на терен дозволуваат да се произведе поголема
количина на моќност.
Овој критериум е воведен со цел да се заштитат мрежните оператори на кои
им се наметнува да плаќаат за секој произведен kWh иако има мооменти кога нема
потреба да се произведува електрична енергија од ВЕЦ. Графички овој критериум е
прикажан на слика 4.5.1.2.
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Слика 4.5.1.2 Критериум Ограничување на максималната моќност
Вториот критериум, односно Ограничување со  производство всушност
се користи во случаи кога имаме пад на фреквенција и од ВЕЦ се бара да ја зголеми
излезната моќност и со тоа да придонесе кон стабилизирање на фреквенцијата. Кај
овој критериум нивото на вкупно достапна моќност е ограничено со величината 
производство која е строго определена величина. Овој критериум е претставен на
сликата 4.5.1.3.

Слика 4.5.1.3 Критериум Ограничување со  производство
Критериумот Регулација на баланс всушност помага да се дефинира
балансот меѓу произведената активна и потрошената активна моќност во ЕЕС. Овој
критериум овозможува ВЕЦ во секој момент да може да ја зголеми или намали
моќноста која може да ја произведе и предаде во мрежа. Овој критериум графички
е претставен на слика 4.5.1.4.

49

Слика 4.5.1.4 Критериум Регулација на баланс
Четвртиот но не и помалку важен критериум се нарекува Ограничување на
градиент на моќност и всушност го дефинира градиентот на моќност кој треба да
биде исполнет од страна на ВЕЦ која е приклучена на ЕЕС, во моменти кога сите
останати произведувачи на електрична енергија во ЕЕС се исклучени и не
предаваат енергија во системот. Во овие мигови всушност ВЕЦ ја компензира цела
енергија затоа што конвенционалните извори на електрична енергија како на
пример термоелектраните имаат помал градиент на моќност односно им треба
повеќе време за да го зголемат нивото на произведена електрична енергија. Овој
критерииум е графички прикажан на слика 4.5.1.5.

Слика 4.5.1.5 Критериум Ограничување на градиент на моќност
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Последниот критериум всушност ја опишува заштитата на системот. Во
услови кога има некоја хаварија во ЕЕС, како на пример куса врска на некој вод,
операторот кој врши пренос на електрична енергија бара ВЕЦ да го намали
производството на електрична енергија и да не предава енергија во мрежа извесно
време. Само за пример Данските регулативи нормираат дека ВЕЦ мора да ја
намали произведената електрична енергија од 100% на 0% за време од 30 секунди.
Графичкиот приказ за овој критериум е прикажан на слика 4.5.1.6.

Слика 4.5.1.6 Критериум Заштита на систем
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4.5.2

Критериуми за регулација на напон и реактивна моќност

Во овој дел треба да бидат испочитувани следните критериуми со цел да
имаме доверлив ЕЕС каде нема да се случуваат испади на ВЕЦ од ЕЕС [17].
1. Автоматска регулација на напонот
2. Способност на ВЕЦ да произведува реактивна енергија
3. Дефинирање на опсег од дозволени нивоа на промена на напони во
кој ВЕЦ би останала приклучена во мрежа
Всушност, најчесто ВЕЦ се градат и приклучуваат во ЕЕС во изолирани
подрачја каде имаме долги растојанија преку кои треба да се пренесе реактивната
енергија што најчесто резултира со зголемени загуби во преносот. Овие
критериуми всушност ја опфаќаат промената на факторот на моќност и времето на
реакција. Факторот на моќност е дефиниран најчесто преку регистрираниот
капацитет на ВЕЦ или пак во целиот интервал на произведени моќности. Во овој
случај, мора да се напомене и дека ќе се постават дополнителни барања за
енергетскиот трансформатор, преку кој останатиот дел од ЕЕС и ВЕЦ се поврзани.
Како краен заклучок може да се извлече дека од секоја ВЕЦ која е приклучена на
ЕЕС ќе се бара да учествува во регулацијата на реактивна енергија во голем опсег.
Со цел полесно да го презентирам овој критериум ќе мора да се разработи еден
прост електроенергетски систем кој се состои од генератор на почетокот, вод и
оптоварување на крајот на системот кое треба да се напојува. Кога би го
презентирале тој мал електроенергетски систем би изгледал како на сликата 4.5.2.1
[8].

Слика 4.5.2.1 Мал електроенергетски систем
Кога би започнале со една проста математичка анализа на системот за да го
утврдиме градиентот на напонот од почетокот до крајот би дошле до заклучок дека
V  VP  jVQ  VP

(4.5.2.1)

при што мора да се земе во предвид фактот дека X  R . Ова значи дека всушност
магнитудата на напонот е контролирана од реактивната моќност, додека фазната
разлика помеѓу почетокот и крајот е контролирана од активната моќност.
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Критериумите за регулација на напон и реактивна моќност најдобро може да
се опишат преку кривата прикажана на сликата 4.5.2.1.

Слика 4.5.2.1 Крива на лимит на реактивна моќност
Со оваа крива всушност се дефинирани границите на работа на една ВЕЦ
која е приклучена во еден ЕЕС. Кога единицата што генерира енергија има ниско
ниво на активна моќност, факторот на моќност може да предизвика струи што се
пред или пак каснат зад напонот, додека пак во случаи кога генерирачката единица
работи во под номинални услови, тогаш мора да се внимава да не се појават
преголеми струи. Како најголема придобивка од овие критериуми за регулација е
намалувањето на загуби во системот, поради фактот што реактивната енергија е
локално произведена и консумирана. Но најголема придобивка за операторите кои
ги поседуваат ВЕЦ е фактот што операторот ке добие дополнителен приход затоа
што ќе треба да ја контролира реактивната моќност на точката каде се поврзани
ВЕЦ и ЕЕС.
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4.5.3

Критериуми за вклучување кога ЕЕС минува низ состојба на грешка

Во моменти кога ЕЕС минува низ нарушена состојба, како на пример
состојба на куса врска некаде во системот, многу важно е да се знае како ВЕЦ ќе ја
одржува интеракцијата со електроенергетскиот систем со цел да се одржи стабилен
погон. Во овој случај најважно е да се познаваат влијанието на ВЕЦ врз преносниот
систем како и одзивот на ЕЕС во моменти кога се јавува некоја состојба на грешка.
Мора да се напомене дека кога се зголемува инсталираната моќност на ВЕЦ,
всушност се зголемува и нивната способност да ја преминат состојбата на грешка
без да предизвикаат какво и да било негативно влијание на електроенергетскиот
систем. Она што преносните оператори го бараат од една ВЕЦ или пак ветерна
фарма, кои треба да се приклучат во еден преносен систем се всушност елементите
на заштита на ВЕЦ, стабилноста на погонот, и можноста ВЕЦ да одговори
соодветно на барањата кога системот минува низ некој преоден режим или грешка,
т.е. ВЕЦ да се исклучи од систем при евентуална грешка, односно напонски колапс
на системот. Би требало да има дополнително објаснување за поимот напонски
колапс. Тоа всушност се дефинира со една напонско временска карактеристика која
ја претставува минималната отпорност на фармата. Тоа значи дека ветерната фарма
мора веднаш да ги надомести вредностите на реактивна и активна моќност на
нивото кое било пред да настане грешката во системот. Оваа појава се нарекува
“trip” на ВЕЦ и при оваа појава се забележува значително опаѓање на нивото на
напонот дури и до 70%. Во тие моменти целокупната стабилност на ЕЕС е
загрозена и такви сценарија треба апсолутно да се избегнуваат.
Во случаи кога имаме разлика помеѓу генерираната и потрошената моќност,
како резултат на оваа состојба се појавува пад на вредноста на фреквенцијата.
Доколку ЕЕС ја нема потребната резерва може да настане испаѓање од
синхронизам. За таа цел системот мора да биде димензиониран со повисока
резерва, односно некои од производните капацитети треба да останат во погон и да
работат во режим под оптималниот, со зголемени загуби и цена на производство,
но за краток период се додека системот не се синхронизира. Повисоката резерва се
планира поради фактот што ветрот како извор на енергија е непредвидлива
величина.
При поставувањето и планирањето на производствени капацитети како ВЕЦ
најважно е тие да останат во работа во моменти кога ЕЕС минува низ грешка.
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5

ДИНАМИЧКИ РЕЖИМ НА РАБОТА НА ВЕЦ

Под поимот динамички режими на работа на ВЕЦ се подразбира режим на
работа на централата, во услови кои не се константни и еднолични, како на пример
кога се разгледува брзината на ветерот која не е еднолична величина, односно се
менува моментално. Во текот на работата на ветерната електрична централа се
разликуваат неколку режими на работа кои се зависни од ветерот. Тоа се ударна
промена на брзината на ветерот и негова континуирана промена. Во текот на овој
труд се разгледани напонските прилики и фликерите кои се појавуваат при овие
режими на работа. Комутационите операции во системот истотака претставуваат
динамички режим на работа и анализите за напонските прилики и фликерите се
задолжителни и за овој случај. Меѓутоа најлош случај за анализа секако се кусите
врски во системот, без разлика дали се далеку од ВЕЦ или пак блиску до неа. Со
оглед на тоа што овој систем кој е предмет на анализа, претставува систем со
реални параметри, анализирана е куса врска во преносниот дел од системот на
напонско ниво од 110 kV. Кусата врска се симулира преку математички блокови
кои ги содржи програмскиот пакет MATLAВ искористен за овој труд. Од интерес
на проектантот е при појава на вакви хавариски режими, да ја одржи стабилноста
на електроенергетскиот систем како и сигурноста на работата на турбината [23].

5.1

Анализа на напонски прилики и емисија на фликери

Во овој дел од магистерскиот труд е опишано што се фликери и како
ветерната електрична централа се однесува при ударна промена на брзината на
ветерот, континуирана промена на брзината на ветерот и при разни комутациони
операции во системот. Фликер како поим е дефиниран како појава во слаби
дистрибутивни системи, во моменти кога тешки оптоварувања периодично се
вклучуваат и исклучуваат. Оваа појава се случува во вакви видови на системи затоа
што обично тие немаат капацитет да ја издржат струјата на куса врска, па се
јавуваат флуктуации на напонското ниво. Во делови каде има големи електрични
мотори, има побарувачка за струја, па доаѓа до пад на напонот. Овој пад може да се
забележи најчесто преку трепкање на светилките во блиската околина на системот.
Фликерот е штетна појава и особено може да наштети на осетлива електронска
опрема, која има потреба од константно напонско ниво.
Нивото на фликери како појава се зголемува во оние моменти кога имаме
поголеми брзини на ветерот и кога се јавуваат турбуленции во ветерот. Во случаи
кога погонот на ВЕЦ е со фиксна брзина тогаш имаме зголемување од три пати на
нивото на фликери, додека во погон со променлива брзина, како што е случај во
овој магистерски труд, нивото на фликери се ограничува до моментот кога се
постигнува максималната брзина определена со кривата на делување на ВЕЦ.
Важен фактор при дефинирањето на фликерите е аголот на импеданса на мрежата,
додека пак одлучувачки фактор е разликата помеѓу аголот на импеданса на
мрежата и аголот на факторот на моќност на ВЕЦ. Кога оваа разлика се наближува
до 90 0 , емисијата на фликери во мрежата е на минимално ниво.
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Сепак најдобро би било да се дефинираат причините според кои настануваат
фликери освен аголот на импеданса на мрежата. Како еден од најголемите фактори
кои влијаат на влошувањето на квалитетот на напонот кој се предава во мрежата, се
огромните варијации на излезната моќност на ВЕЦ, кои пак индуцираат промени
во напонското ниво на водовите. Бидејќи како најчеста причина е наведена
промената на излезната моќност, мора да се напомене дека таа промена се состои
од две компоненти и тоа детерминистички (премин на елисите при ротација и
промена на насоката на ветерот) и стохастички (турбуленција и промена на брзина
на ветерот).
Фликерите како штетна појава можат да се сведат на минимално ниво
благодарение на опрема за компензација на реактивна енергија или пак инсталација
на опрема за складирање на енергија. Како некои од типовите на опрема кои
најчесто се користат се статички VAR компензатори и индуктивни врски во DC
линкот, но сепак ова второ решение не е баш применето. Како најдобро решение за
сведување на нивото на фликери на минимум се VAR и STATCOM
компензаторите.
Со цел да појаснам ќе извршам анализи каде ќе го употребам
горенаведениот модел на ВЕЦ која е приклучена на ЕЕС. Се разгледува дел од
електроенергетскиот систем на Република Македонија во кој е приклучена
ветерната електрична централа. За да се анализираат напонските прилики и
емисијата на фликери ќе бидат презентирани три режими на работа на ВЕЦ. Во
првиот режим ќе биде презентирана ситуацијата кога имаме ударна промена на
брзината на ветерот. Како второ сценарио ќе биде случајот кога имаме
континуирана промена на брзината на ветерот и како последен режим на работа ќе
биде разгледан случајот со комутациони операции во системот, со тоа што во
симулацијата комутационите операции во системот се изведени под претпоставка
дека имаме куса врска некаде во останатиот дел од системот. Во основа една ВЕЦ
може да работи во два режима и тоа Voltage регулација (регулација на излезниот
напон на турбината) и VAR регулација (регулација на реактивната моќност). Со
цел да обезбедам добра презентација на измерените вредности од симулациите, од
секоја симулација се добиваат по 16 величини од кои 8 величини се мерат на страна
на мрежа, додека останатите 8 се мерат на страна на турбината.

57

5.1.1 Ударна промена на брзина на ветер
Во овој дел се симулира ударна промена на брзина на ветер. Во моментот
t=0 на турбината има промена на брзината на ветерот од 0 до 14 m/s. Во останатиот
дел од системот се претпоставува дека нема грешка. Симулациите се вршат во
двата режими на регулација на турбината. Првата симулација е во режим
регулација со напонско ниво. ВЕЦ не се исклучува од мрежа во текот на работата
[23].
Измерените резултати на страна на мрежа се прикажани на следните слики.

Слика 5.1.1.1 Напон на 110 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.2 Напон на 20 kV собирница на ТС “Богданци”
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Слика 5.1.1.3 Напон на 690 V собирница на ТС “Богданци”
Покрај измерените напони на страна на мрежа, дополнително ќе бидат
презентирани и измерените моќности на 110 kV и 20 кV напонско ниво, како и
измерената струја на 110 kV ниво.

Слика 5.1.1.4 Активна моќност на 20 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.5 Реактивна моќност на 20 kV собирница на ТС “Богданци”
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Слика 5.1.1.6 Активна моќност на 110 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.8 Реактивна моќност на 110 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.8 Струја на 110 kV собирница на ТС “Богданци”
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На следните слики се прикажани измерените состојби на излез на турбината. На
овој графикон прикажани се напонот на излез на турбината, струјата на излез на
турбината, генерираната активна и реактивна моќност, брзината на роторот на
генераторот како и аголот на елисите кој предизвикува кочење во абнормални
услови, кои се дефинирани во параметрите на заштитата.

Слика 5.1.1.9 Напон на излез на турбина

Слика 5.1.1.10 Струја на излез на турбина
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Слика 5.1.1.11 Активна моќност на излез на турбина

Слика 5.1.1.12 Реактивна моќност на излез на турбина

Слика 5.1.1.13 Напон на кондензаторска батерија
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Слика 5.1.1.14 Брзина на турбина

Слика 5.1.1.15 Брзина на ветер
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Слика 5.1.1.16 Агол на елиси
Следниот режим на работа е со регулација на моќноста на турбината. Во
овој режим на работа ВЕЦ не се исклучува од мрежа бидејќи сите параметри
дефинирани во заштитата се во нормални граници. Иако во овој случај имаме
ударна промена на брзината на ветерот, сепак таа механичка брзина на ветерот која
се предава на оската на роторот не ја надминува максимaлно дозволената вредност
од 1.5 pu која е дефинирана во параметрите на заштитата. Со тоа ВЕЦ останува во
погон за цело времетраење на симулацијата, бидејќи може да го издржи
механичкото оптоварување од ветерот. Во понатамошниот дел се прикажани
резултатите добиени со мерење на параметрите на мрежа.

Слика 5.1.1.17 Напон на 110 kV собирница на ТС “Богданци”
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Слика 5.1.1.18 Напон на 20 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.19 Напон на 690 V собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.20 Активна моќност на 20 kV собирница на ТС “Богданци”
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Слика 5.1.1.21 Реактивна моќност на 20 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.21 Активна моќност на 110 kV собирница на ТС “Богданци”

Слика 5.1.1.22 Реактивна моќност на 110 kV собирница на ТС “Богданци”
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Слика 5.1.1.23 Струја на 110 kV собирница на ТС “Богданци”
Покрај измерените резултати на страна на мрежа, треба да се изврши и
соодветно мерење на параметрите на излез на турбината, кои се прикажани на
сликите подолу.

Слика 5.1.1.24 Напон на излез на турбина

Слика 5.1.1.25 Струја на излез на турбина
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Слика 5.1.1.26 Активна моќност на излез на турбина

Слика 5.1.1.27 Реактивна моќност на излез на турбина

Слика 5.1.1.28 Напон на кондензаторска батерија
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Слика 5.1.1.29 Брзина на елиси

Слика 5.1.1.30 Брзина на ветер

Слика 5.1.1.31 Агол на елиси
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5.1.2 Континуирана промена на брзина на ветер
Како следна симулација ќе се разгледува континуирана промена на брзина
на ветер. Заштитата е програмирана да делува во истите абнормални услови како и
во претходните симулации. Во оваа симулација, ВЕЦ работи со континуирана
промена на брзината на ветерот. Почетната точка е 0 m/s додека крајната е 14 m/s.
Во симулацијата зголемувањето на брзината започнува во 5-тата секунда и
завршува во 18-тата секунда, кога турбината работи со максимален капацитет.
Останатиот дел од мрежата работи во нормални услови без никакви нарушувања.
Турбината работи за цело време и не се исклучува од мрежата, бидејќи сите
предуслови за нормален погон, дефинирани со заштитата се исполнети и се движат
во границите на дозволеното [23].
Како прва симулација се разгледува симулацијата со напонска контрола на
работата на ВЕЦ. Во оваа симулација од особен интерес се графиците каде се
претставени напонот и струјата на излез на турбина, генерираната активна и
реактивна моќност на излез на турбина и аголот на елисите во моментот кога се
постигнува максималната моќност на турбината, бидејќи тогаш може да се воочи
како навистина работи турбината. За цело време додека континуриано се зголемува
брзината на ветерот, се зголемува и брзината на роторот на турбината, што
резултира со постепено зголемување на генерираната моќност. Како што
напоменав претходно, во 29-тата секунда имаме максимална генерирана активна
моќност во мрежа и максимална брзина на ветерот. Во тој момент се зголемува и
аголот на елисите што всушност предизвикува некое кочење со цел ВЕЦ да не се
оштети механички и да остане во погон. Тоа е дефинирано во параметрите на
заштитата и затоа е од голем интерес за оваа симулација.

Слика 5.1.2.1 Напон на излез на турбина
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Слика 5.1.2.2 Струја на собирница на турбина

Слика 5.1.2.3 Генерирана активна моќност на излез на турбина

Слика 5.1.2.4 Генерирана реактивна моќност на излез на турбина
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Слика 5.1.2.5 Агол на елиси на турбина
За цело времетраење на симулацијата, произведената активна моќност е во
благ пораст. Од сликите може да се забележи дека тенденција е да се одржи
напонот на турбината на вредност од 1 p.u. Затоа може да се забележи од
графичките прикази дека турбината за таа цел произведува реактивна моќност во
вредност од 0,7 MVar во моментот кога турбината ја постигнува максималната
моќност.
Другиот режим кој треба да се разгледа е кога ВЕЦ работи во режим на
контрола на моќноста. Во овој режим произведената реактивна моќност на излез на
турбината се држи на константно ниво, претходно дефинирано во условите на
симулацијата. Со оглед на тоа што од посебен интерес се параметрите на
турбината, ќе ги презентирам графиконите каде се претставени напонот и струјата
на излез на турбината, генерираната активна моќност од страна на турбината и
аголот на елисите.

Слика 5.1.2.6 Напон на излез на турбина
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Слика 5.1.2.7 Струја на излез на турбина

Слика 5.1.2.8 Моќност на излез на турбина

Слика 5.1.2.9 Агол на елиси на турбина
Од приложените графикони може да се забележи дека до моментот кога
немаме номинална произведена моќност од турбината, произведениот напон се
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одржува на ниво од 1 p.u. Во моментот кога турбината започнува со предавање на
номинална моќност во системот, т.е. во 29-тата секунда од симулацијата, може да
се забележи дека напонот добива вредност од 1,02 p.u, и тоа ниво се одржува до
крај на симулацијата. Во моментот кога имаме номинална моќност на турбината,
започнува со работа механичката заштита на турбината, која го поместува аголот
на елисите на 0,76 степени, со цел да се ограничи механичката моќност на
турбината.
5.1.3 Комутациони операции во системот
Ова е можеби еден од најчестите случаи во работата на еден ЕЕС и затоа
треба да му се посвети поголемо внимание. Под поимот комутациони операции се
подразбираат чести вклучувања и исклучувања на опрема и водови во еден
електроенергетски систем, куси врски и други појави во системот. Во овој труд
комутационите операции се претставени како модел на куса врска која се случила
некаде далеку во останатиот дел на електроенергетскиот систем [23]. Целта на
симулацијата е да се утврди како кусата врска ќе делува на работата на ВЕЦ
приклучена на тој електроенергетски систем. За таа цел ќе се изврши анализа во
која моделот на ВЕЦ ќе работи во двата предвидени режими и тоа: регулација на
реактивна моќност и регулација на напонско ниво, додека останатиот дел од
електроенергетскиот систем служи за симулирање на кусата врска, како што е
претставено на моделот ветерна електрична централа на слика 4.3.3. Се
претпоставува дека кусата врска се случува во 1-та секунда од работата на
системот и трае до 2-та секунда. Ветерната турбина работи со континуирана
промена на брзината на ветерот за цело времетраење на симулацијата. Резултатите
од симулацијата со регулација на реактивна моќност нема да бидат прикажани со
оглед на фактот дека турбината се исклучува од мрежа уште во 1.123 секунда
согласно дефинираните параметри во заштитата.
Во другиот режим на работа на турбината, таа не се исклучува од мрежа
бидејќи сите измерени вредности се во дозволените граници како што е
дефинирано во заштитата на турбината. Презентирани се графиконите за напон на
излез на турбина, струја на излез на турбина, генерираната активна моќност и
генерираната реактивна моќност. На овие графикони може детално да се види како
се манифестира кусата врска која се случува некаде далеку во останатиот дел од
системот.
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Слика 5.1.3.1 Напон на собирница на турбина

Слика 5.1.3.2 Струја на собирница на турбина
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Слика 5.1.3.3 Генерирана активна моќност на собирница на турбина

Слика 5.1.3.4 Генерирана реактивна моќност на собирница на турбина
Од графиконите може да се види дека во моментот кога настанува грешката
во системот, таа грешка се манифестира на работата на ВЕЦ. Од графиците за
напонот и струјата на турбината може да се забележи дека во тој момент имаме
пораст на напонот и струјата, што е спротивно на режимот на работа со регулација
на напонот. Тоа трае релативно кратко, меѓутоа сепак е во границите на
дозволеното, како што е дефинирано во заштитата. Од графикот за реактивната
произведена енергија може да се види дека во моментот кога е кусата врска,
турбината генерира реактивна енергија со цел да го одржи напонот на константно
ниво.
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5.2

Транзиентна стабилност при куса врска

Во овој дел од симулацијата има предвидено две сценарија на работа на
ВЕЦ. Искористени се двата режими на работа на ВЕЦ при што се врши регулација
на напонското излезно ниво и генерираната реактивна моќност на ВЕЦ. Со цел да
се добијат подобри резултати, извршени се две симулации [23]. Првата симулација
вклучува еднофазна куса врска со земја, која настанува во близина на системот,
поточно на 110 kV собирници, додека ВЕЦ работи во режим со ударна брзина на
промена на ветер. Графичките прикази од оваа симулација се поделени во два дела.
Првиот дел ги презентира графиконите при регулација на излезниот напон на ВЕЦ,
додека вториот дел го презентира графиконите при регулација на активната
моќност на ВЕЦ. Во двата режими струјата на куса врска настанува во 5-тата
секунда и трае се до 5,18 секунда. При овој случај кога имаме режим на работа со
регулација на реактивна моќност турбината се исклучува од мрежа во 5,129
секунда и веќе не се вклучува до крајот на симулацијата. Во другиот режим на
работа на турбината, со регулација на напонското ниво, турбината иако работи во
хавариски режим со куса врска блиску до неа и со ударна промена на брзина на
ветер, сепак успева да се одржи во работа. Во прилог на оваа симулација ќе ги
прикажам графиконите за напонот на излез на турбина, струјата на излез на
турбина, генерираната активна и реактивна моќност на турбината како и
графичките прикази на напоните на 110 kV собирница.

Слика 5.2.1 Напон на собирница на турбина
Од оваа слика може да се види дека напонот на излез на турбина се одржува
константен за цело времетраење на симулацијата, освен во периодот кога настанува
кусата врска. За да се одржи овој напон на едно константно ниво, турбината
генерира реактивна енергија со цел да го одржи напонот на излез на турбината на
едно константно ниво. На втората слика е прикажана промената на струјата на
излез на турбината.
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Слика 5.2.2 Струја на собирница на турбина
Останатите два графикони кои се снимени на страна на турбина се
графичките прикази за генерираната активна и реактивна моќност кои турбината ги
предава во мрежа.

Слика 5.2.3 Генерирана активна моќност на собирница на турбина
Од графикот за генерираната активна моќност се гледа дека максималното
ниво на произведена активна моќност започнува некаде околу 12-тата секунда. Во
тој момент бидејќи имаме и режим на работа со ударна брзина на ветерот, која е
точно 14 m/s, лопатките на елисите започнуваат да го зголемуваат аголот, притоа
предизвикувајќи механичко кочење на турбината, согласно параметрите
дефинирани во модулот на заштитата, со цел турбината да остане во погон и
понатаму.
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Слика 5.2.4 Генерирана реактивна моќност на собирница на турбина
Во оваа симулација кусата врска се манифестира на фаза А. Ќе бидат
прикажани графиконите на напонските нивоа на трите фази кои се измерени на 110
kV собирница.

Слика 5.2.5 Напон на фаза А на 110 kV собирница
Од графиконот може да се види дека вредноста на напонското ниво опаѓа на
нула во моментот додека трае кусата врска, дефинирана за потребите на овој
магистерски труд. По истекот на времетраењето на кусата врска, напонот повторно
се враќа во нормални граници. Оваа грешка нема апсолутно никакви последици во
однос на работата на турбината.
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Слика 5.2.6 Напон на фаза B на 110 kV собирница

Слика 5.2.7 Напон на фаза C на 110 kV собирница
Како наредно сценарио кое е разработено е случајот кога имаме различен
режим на работа на ВЕЦ, или таканаречен Режим со контрола на реактивната
моќност. Во овој режим реактивната моќност се одржува на ниво 0 за цело
времетраење на симулацијата. Овие два режими се општо прифатени како најдобри
можности да се утврдат динамичките карактеристики на една ВЕЦ и нејзината
работа кога е вклучена во ЕЕС. Во овој случај исто како и во претходниот од
главен интерес се величините на страна на турбината, па така ќе бидат
презентирани напонот на излез на турбината, струјата на излез на турбината и
генерираната активна моќност која турбината ја предава во мрежа до моментот
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кога настанува кусата врска. Исто така ќе бидат прикажани и напоните на
повредената фаза А на која се случува еднофазната куса врска и на останатите две
фази В и С, како и измерената струја на 110 kV собирница.

Слика 5.2.8 Напон на собирница на турбина

Слика 5.2.9 Струја на собирница на турбина
Од овие два графикони можеме да утврдиме дека исклучувањето на ВЕЦ
поради кусата врска која настанала блиску во системот следи поради исполнување
на некој од параметрите на заштитата. Како што се дефинирани параметрите на
заштитата, поднапонската заштита е дефинирана да делува во моментот кога
напонот на излез на турбината паѓа под 0,75 pu. Во овој случајот имаме пад на
напон од околу 0,7 pu и токму во тој момент почнува да делува заштитата и ја
исклучува ВЕЦ од погон со цел да ја заштити неа и останатиот дел од системот.
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Слика 5.2.10 Генерирана активна моќност на собирница на турбина

Слика 5.2.11 Напон на повредена фаза А
На слика 5.2.11 е претставен напонот на фазата која е повредена и на која се
случила кусата врска. Може да се види дека во моментот кога кусата врска на
110 kV собирница е активна, напонот на собирницата се намалува до вредност
нула. После завршување на времетраењето на кусата врска, напонот повторно се
враќа на ниво како пред кусата врска.
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Слика 5.2.12 Напон на фаза В

Слика 5.2.13 Напон на фаза С

Слика 5.2.14 Струја на 110 kV собирница
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6

ЗАКЛУЧОК

Еден од најголемите предизвици на денешницата е како да се задоволат сé
поголемите потреби за енергија, а при тоа загадувањето на човековата околина да
се сведе на минимум. Едно од решенијата е што поинтензивно користење на
обновливи извори на енергија како клучен фактор за енергетски развој на земјите
чија политика се заснова на одржлив развој.
Денес, еден од најперспективните облици на обновливи извори од аспект на
нејзино претворање во електрична енергија е ветерната енергија. Прогнозите за
нејзино искористување се многу оптимистички и се претпоставува дека ветерот ќе
биде многу важен извор на електрична енергија во иднина. Таквите прогнози се
реални со оглед на потенцијалите и интензивниот развој на технолошки усовршени
ветерни централи со се поголеми моќности.
Поинтензивно искористување на потенцијалите на обновливите извори,
меѓу кои и ветерната, претставува една од можните развојни опции и за ЕЕС на
Република Македонија со оглед на зголемената потрошувачка на електрична
енергија и сé помалото количество на јаглен во рудниците кои се експлоатираат во
изминатиот период. Иако Република Македонија ги задоволува своите досегашни
потреби претежно од термоенергетски капацитети, алармантната ситуација со
резервите на јаглен, заштитата на животната околина, како и светските трендови да
се инвестира во обновливи извори, поттикнаа еден нов правец на размислување и
кај нас. Во последната деценија направени се мерења на повеќе локации за да се
утврдат ветерните потенцијали во Македонија, направени се повеќе студии за
изводливост, а во 2014 година, пуштена е во погон и првата ветерна фарма во
Македонија во близина на Богданци.
Има повеќе дилеми во однос на прашањето кои типови на генератори во
ветерни централи се најповолни за експлоатација, но денес општо прифатено е
мислењето дека тоа се асинхроните генератори со двојно напојуван генератор,
посебно кога се работи за ветерни централи со поголеми моќности. Иако ветерните
централи со двојно напојуван асинхрон генератор се малку поскапи во однос на
останатите, нивната работа е пофлексибилна бидејќи можат да искористуваат
ефикасно поширок распон на промена на брзина на ветерот. Освен тоа, може да
работи и во подсинхрон и во надсинхрон режим на работа, т.е. може да троши или
да произведува електрична енергија. Поради овој факт е и најчесто употребуваниот
модел на генератор во ветерните фарми.
Во магистерскиот труд е темелно разработен модел на ветерна централа со
двојно напојуван асинхрон генератор, започнувајќи од основниот принцип на
работа, нејзините основни компоненти и соодветен математички модел. Со оглед
на тоа што, вообичаено, ветерните централи работаат групирани во форма на т.н
ветерни фарми, разработен е соодветен модел на ветерна фарма користејќи
Matlab/Simulink програмска поддршка. Приклучувањето на ветерни фарми со
поголеми моќности на релативно послаб електроенергетски систем (каков што е
нашиот) може да биде технички предизвик за сигурно водење на погонот, а тука е и
потребата за исполнувањето техничките критериуми пропишани во Мрежните
правила. Затоа, од интерес е да се проучи однесувањето на една ветерна фарма
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приклучена на ЕЕС во однос на нејзините можности за регулација на напон,
регулација на активни и реактивни моќности, нејзината способност за премин низ
состојба на грешка итн.
Во магистерскиот труд се направени повеќе различни симулации со цел да
се снимат излезните параметри во неколку различни режими на работа на ВЕЦ.
Разгледани се случаите кога има континуирана промена на брзината на ветерот и
ударна промена на брзината на ветерот, земајќи го предвид фактот дека ветерот е
величина која е непредвидлива и има стохастички карактер. Со оглед на фактот
што ВЕЦ се приклучува во ЕЕС, мора да се каже дека останатиот дел од ЕЕС е
посебен систем со посебни параметри кои индиректно делуваат врз работата на
ВЕЦ. Способноста на ветерната фарма стабилно да премине низ состојба на грешка
е анализирана преку симулација на куса врска која се случува некаде далеку во
останатиот дел од ЕЕС и куса врска која се случува блиску до ВЕЦ. Во секој од
режимите на работа разгледувани се два начини на контрола на работата на ВЕЦ.
Првиот начин на контрола на работата на ВЕЦ е преку регулација на излезниот
напон, додека вториот е со регулација на реактивната моќност со цел да се утврди
кој начин на регулација е најнеповолен. Вршени по две симулации, во сите режими
на работа, за двата начини на контрола на турбината и снимени се најважните
карактеристики и на страната на турбината и на страната на мрежата.
Со оглед на тоа што ветерната технологија, за разлика од останатите, е
релативно нова, се имплементирани најсовремени сензори и мерни единици со цел
ветерната турбина да може да учи од претходно дефинирани сценарија и како да
реагира за да се заштити себеси, но и останатиот дел од ЕЕС во случај кога
човечкиот фактор затајува или не може да предвиди некои ситуации.
Република Македонија, како земја има можност да ги искористува
обновливите извори и да произведува енергија за сопствени потреби. Потенцијалот
на ветерната енергија во Република Македонија е на релативно високо ниво,
согласно сондажите и испитувањата кои се вршени.
Бидејќи во овој магистерски труд е разработена проблематиката со пуштање
во работа на ветерна фарма и користени се параметри од реален систем кој е веќе
имплементиран во ВЕЦ Богданци, треба да се потенцира дека Република
Македонија и понатаму мора да инвестира во обновливи извори на електрична
енергија. Овој систем веќе се покажа како добра инвестиција. Со оглед на тоа што
ова поле од енергетиката е сеуште недоволно развиено во нашата држава, потребно
е понатамошно развивање на софтверски апликации и модели на ВЕЦ, каде ќе
можат да се предвидат сите можни сценарија на работа. Со овие софтверски
модели на работа, значително ќе може да се олесни работата на ЕЛЕМ и МЕПСО,
односно тие би можеле да предвидат како една ВЕЦ или пак друга единица за
производство на електрична енергија би се однесувала во такви режими на работа.
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