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 چکیده 

در میان انواع . روز در حال افزایش استه روزب ؛هاي توزیع هاي بادي در شبكه ستفاده از توربینا

ی از  جمله یبه دلیل داشتن مزایا و سو تغذیه ژنراتورهاي بكار رفته در توربین هاي بادي، ژنراتور القایی

هزینه پایین و توانایی كاركرد در سرعت هاي مختلف باد، به  ژنراتور غالب در نیروگاه هاي بادي تبدیل 

در مقاله حاضر به تحلیل ، كنترل و مدل سازي ژنراتور القایی دو سو تغذیه براي توربین هاي .شده است

این مقاله از روش هاي مختلفی براي كنترل روتور استفاده شده است كه هدف در . بادي پرداخته شده است

همچنین .  موجود در جریان روتورمی باشد EMFاز این روش ها از بین بردن اثر نیروي محركه الكتریكی 

اندازه گیري بدون سنسور پارامترهاي ژنراتور القایی دو سو تغذیه به این معنی است كه موقعیت و سرعت 

 UKFو كالمن بی موردي  EKFبنابراین از فیلتر هاي كالمن توسعه یافته . تور اندازه گیري نمی شودرو

تمام شبیه سازي ها در محیط . جهت تخمین غیر خطی پارامترها پرداخته شده است

Matlab/Simulink  انجام شده، و می توان از نتایج بدست آمده به منظور افزایش قابلیت اطمینان و

  .ي سیستم قدرت استفاده كردپایدار

 EKFو  UKF فیلتر كالمن. ژنراتور دو سو تغذیه، مبدل پشت به پشت، انرژي باد: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

با  یجهان تی، ظرف8002در سال . داشته است يریرشد چشمگ ریچند سال اخ یباد در سراسر جهان ط يانرژ تیظرفمقاالت 

 تیباز هم ظرف ی، با وجود بحران مال8002در سال . است دهیرسGB 121 از شیبه ب عبور كرده و GB 93.9 از% 82 شیافزا

، (Ackermann et al, 2001)، (Rahmani et al, 2015) دیسر GW 157.9 و به افتهی شیافزا% 13باد در جهان  يكل انرژ

(Jenkins ,2000) ،(Dugan and McDermott, 2002) .هیدو سو تغذ ییاالق يامروزه استفاده از ژنراتورها ( DFIG)  به

پركاربرد جهت  يها از روش یكی لیدل نیاند؛ بد بوده آل دهیا ياریبودن تا حد بس یتیاستحكام و چند ظرف ،يریپذ انعطاف لیدل

  .تاس دهیباد گرد ياز انرژ يبردار بهره

روتور  ییژنراتورالقا کیشامل  يباد نینوع تورب نیا. كنند یاستفاده م DFIG ياز ژنراتور ها يباد يروگاههایشترنیب امروزه

پالس به شبكه  يپهنا ونیبا مدوالس IGBT قدرت یكیبر عناصر الكترون یمبدل مبتن کی لهیشده است كه به وس یچیپ میس

از دوجهت به  يباد نیتورب نیشود ا یاست، كه باعث م AC/DC/AC از نوع تورنوع ژنرا نیا نورتریا. وصل شده است یاصل

كه  یبا استفاده از مبدل يباد نیبه شبكه وصل شده و سپس روتور تورب میدر ابتدا استاتور به طور مستق. وصل شود یشبكه اصل

امكان  DFIG مربوط به يفناور نیا. كند یم دیشبكه را تول يبرا ازیشود و برق مورد ن یوصل م یگفته شد به شبكه اصل

شود  یباعث م یعنیدهد،  یبه ما م نیسرعت تورب يساز نهیباد با به نییپا يرا ازباد در سرعت ها يانرژ ممیاستخراج ماكز

مربوط به استفاده  DFIG يباد نیتورب گرید تیمز. كند یبه شبكه برق رسان يباد نیتورب نیاگر سرعت باد كم باشد باز ا یحت

 يمبدل ها نیا. ه وصل كندقدرت است كه در آن استفاده شده است، تا روتور را به شبك کیالكترون يمبدل ها نیهماز 

به  ازیشود كه ن یباعث م جهیو در نت. كنند یاضافه م يباد نیرا به تورب ویتوان راكت دیجذب و تول تیقدرت قابل کیالكترون

 یم جادیا يباد يها نیتورب نیا يرا برا یكنترل تیقابل کیها نباشد و  نیربتو نینفوذ ا هیدر سطح پا یخازن ينصب بانک ها

 (.Strachan and Jovcic, 2007)، (Petersson and Lundberg, 2002)، (Pena et al, 1996) كند

پرداخته و  بررسی شده و پس از آن به تخمین پارامترهاي توربین بادي هیدو سو تغذ ربا ژنراتو يباد نیتوربدر این مقاله ابتدا 

شود در  تصحیح شده بیان می( PLL)مین گر نوع و تخ( PLL)شامل تخمین گر نوع ( PLL)تخمین گر نوع حلقه فاز قفلی 

 و قاعده میرایی EKFو  UKF، فیلتر كالمن DFIG مدل ، SMIBبخش بعدي شبیه سازي ماشین متصل به شین بی نهایت 

تخمین پارامترهاي  در انتها نتیجه گیري ،و بیان نتایج شبیه سازي EKFو  UKFاست؛ پس از مقایسه فیلتر كالمن ارائه شده 

 .آورده شده است اتور توسط دو فیلتر بیان شده،ژنر
 

 هیدو سو تغذ ربا ژنراتو یباد نیتورب

ظرفیت كامل است كه استاتور به طور مستقیم به  و، یک ژنراتور سرعت متغیر با مبدل فركانسی (3شكل)DFIGژنراتور القایی  

، با طبقات پشت به  IGBTهاي  نورتر منبع ولتاژ با كلیدشبكه سه فاز با فركانس ثابت متصل است و سیم پیچی رتور با یک كا

 .شود پشت تک جهته تغذیه می

                                                           
1
 Doubly fed induction Generator 
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  DFIGتوربین بادي مجهز به ژنراتورالقایی : 3شكل

اژ رتور نیز به وسیله دهد و ولت میرا براي تغذیه بارها الزم جهت ولتاژ  عبارت تغذیه دوگانه به این واقعیت اشاره دارد كه استاتور 

كانورتر اختالف فركانس . سرعت عملكرد این سسیستم در یک گستره وسیع اما محدود قراردارد. شود كانورتر توان، ایجاد می

هم در طول عملكرد عادي و هم در طول . كند جبران می الكتریكی و مكانیكی را با تزریق جریان به رتور با یک فركانس متغیر، 

قدرت پشت به پشت از دو  کیمبدل الكترون. شود هاي آن تنظیم می كننده ر ژنراتور توسط كانورتر توان و كنترلخطاها، رفتا

و ( GSC)است كه به نامهاي مبدل طرف شبكه   شده لیتشك دبه هم متصل شده ان dcخازن كوپل  کیمبدل مجزا كه توسط 

كنترل  نیو همچن  DFIGسرعت ایروتور كنترل گشتاور مبدل طرف  فهیوظ. شوند  یشناخته م( RSC)مبدل طرف روتور 

. است dc نکیاز مبدل طرف شبكه ، ثابت نگه داشتن ولتاژ ل یهدف اصل كهیاستاتور است در حال نالهايیقدرت در ترم بیضر

استفاده  نکیل نوسانات كوچک در ولتاژ ایولتاژ  راتییانرژي و صافتر نمودن ولتاژ در زمان تغ رهیبمنظور ذخ  dcاز خازن كوپل

 .شود ی م

 

 تخمین پارامترهای توربین بادی

در . سیستم قدرت ژنراتور القایی دو سو تغذیه براي اهداف كنترلی در ابعاد گسترده بسیار ضروري است ماندگارتخمین حالت 

ف سرعت می تواند ماشین هاي سنكرون دقت و ظرافت عمل در به دست آوردن اطالعات به موقع در مورد ژاویه روتور و انحرا

این به این معنی است  ،(Muyeen et al, 2010)به منظور افزایش قابلیت اطمینان و پایداري سیستم قدرت ضروري می باشد

كه فركانس استاتور و فركانس لغزش و زاویه هاي نظیر آنها باید اندازه گیري شوند، سرعت روتور و موقعیت روتور و تخمین 

ارامترهاي كلیدي براي ماشین هاي القایی به شمار می روند به همین منظور به تخمین غیر خطی حالت دینامیک از جمله پ

EKFاین پارامترها با استفاده از فیلتر كالمن توسعه یافته
UKFو فیلتر كالمن بی مورد 8

دو روش فوق به . پرداخته شده است 1

PWUكه توسط واحد اندازه گیري فازور عنوان حالت اصلی تخمین درسیستم قدرت ساده باال نرخ داده باال
فراهم می گردد،   

واحد اندازه گیري فازور در این پیاده سازي مزیت هایی دارد از جمله در دسترس بودن نرخ دقیق داده ها، . استفاده می كند

                                                           
2
 Extended Kalman Filter 

3
 Unscented Kalman Filter 

4
 Phasor Meaurement Unit 
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ت كه در اینجا با این اطالعات است كه تخمین حالت پویایی سیستم قدر. همزمانی و نرخ داده باال از سیستم قدرت بزرگ

موتورهاي القایی زمانی دچار تغییرات گذرا می شوند كه ولتاژ، جریان و سرعت تغییر كنند، . توربین بادي است، میسر می گردد

یكی از . بنابراین پی بردن به ویژگی هاي دینامیكی موتور به خاطر تاثیر آنها بر دینامیک شبكه قدرت حائز اهمیت می باشد

است كه حالت یک سیستم پویا را از یک سري اندازه گیري هاي همراه با   اي حل تقریبی، فیلتر كالمنمعروف ترین روش ه

در چند دهه گذشته، توجه بسیاري از مهندسین كنترل به حل تقریبی مسائل معطوف شده تا بتواند از . خطا برآورد می كند

 Marafioti et)، (Kuifeng et al, 2012)حالت را تخمین بزنند داده هاي اندازه گیري شده داراي نویز، مقدار واقعی متغیرهاي

al, 2009.)  جهت تخمین این پارامترها درDFIG ازدو نوع فیلتر كالمن استفاده شده است(Auger et al, 2013)، 

(Abdelrahem et al, 2015)، (Azad and Tate, 2011)، همچنین واكنش توربین هاي بادي به اختالل هاي شبكه یک 

به مرور زمان افزایش پیدا  DFIGموضوع مهم است به ویژه به دلیل توان رتبه بندي توربین هاي بادي نصب شده و استفاده از 

بنابراین مهم است كه صنایع برق بتوانند مطالعه اي در مورد روش هاي كنترل مانند كنترل برداري، كنترل گشتاور . كرده است

 .(Zhang et al, 2013) ،(Cardenas and Pena 2013)ا مطالعه كنندمستقیم، پیش بینی و كنترل مدل ر

محسبات انجام شده با استفاده از برنامه هاي شبیه سازي شبكه و در اختیار داشتن مدل هایی كه تا حد امكان ساده باشند و 

 ,Feijoo et al)مقاله هاي در . (Wang et al, 2011) بتوانند دینامیک هاي مورد عالقه مدل را مدیریت كنند، مهم هستند

2000)، (Ledesma and Usaola, 2004)، (Poller, 2003) یک مدل مرتبه سوم پیشنهاد شده است كه دینامیک هاي استاتور- 

این مدل یک مقدار میانگین صحیح را به ما می دهد اما نقص آن این است كه برخی . را نادیده می گیرد DFIGشار در 

باید یک روش  DFIGبراي حفظ رفتار دینامیک سیستم . درآن نادیده گرفته شده است DFIGتم دینامیک هاي اصلی سیس

. مفهوم پس زمینه بردارهاي فضایی تشریح ماشین القایی با دو فاز به جاي سه فاز است. مدل سازي كمی متفاوت را اخذكرد

یک سیم پیچی . (Blaabjerg, 2002) بداع شدندا acبردارهاي فضایی در اصل به منظور تشریح شارفضایی یک ماشین القایی 

استاتور سه فازي، كه با جریان هاي سه فازي تغذیه شده است، یک شار چرخشی یا دورانی در فضاي هوارا تشكیل می دهد، 

فركانس طبیعی دینامیک شار كه نزدیک به فركانس شبكه است خصوصیت . همین شار می تواند توسط تنها دوفاز تشكیل شود

هستند، پس تعدیل ( قطب ها)تحت تاثیر دو مقدار ویژه با تعدیل ضعیف DFIGدینامیک هاي . ل توجه این سیستم استقاب

به وسیله دینامیک هاي شار تشریح شده توسط یک مدل رتبه دوم یک اقدام طبیعی است، این روش براي كاهش  DFIGمدل 

 Heller and)، (Congwei et al, 2001)د جی محسوب می شودر تحلیل پایداري تئوري كنترل كالسیک روش رای DFIGمدل 

Schumacher, 1991) . روشن است كه یک مدل رتبه دوم ساده ترین مدلی است كه می توان از آن براي حفظ رفتار یک

EMFاثر نیروي محركه الكتریكی. واكنش نوسانی استفاده كرد
 .روتور استاز دیدگاه كنترلی برابر با توزیع بار بر روي جریان   

 Dittrich and .)در مرجع. هنگام عبور از افت ولتاژ پیشنهاد شده است DFIGدر متون تحقیقی روش هاي متفاوتی براي اصالح 

Stoev, 2003 )در مدار استاتور استفاده شده است تا به یک قطع اتصال شده 2ضد موازي  تریستورهاي( 10در عرض ms ) در

و به این وسیله بتوانیم ژنراتور را مجددا مغناطیسی كرده و استاتور را در سریع ترین زمان ممكن مدار استاتور دست پیدا كنیم 

 2پیشنهاد شده است، استفاده از یک اهرم فعال (Harnefors and Nee, 2000)یک گزینه دیگر كه در . به شبكه متصل كنیم

  .است كه می تواند جریان مدار كوتاه در اهرم را قطع كند

 

 (PLL)ن گر نوع حلقه فاز قفلی تخمی
                                                           
5
 Kalman Filter 

6
 electromotive force 

7
 thyristor 

8
 anti parallel 

9
 Active Damping 
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 (PLL)تخمین گر نوع 

را می توان براي تخمین زاویه و فركانس یک سیگنال مورد استفاده قرار داد، به طور مثال فركانس  PLL30یک تخمین گر نوع 

ال مشخصی قفل شود، در صورتی كه می تواند به روي سیگن PLLاین واقعیت كه . است ، و زاویه متناظر آن، سنكرون 

سیستمی است كه در  PLLتخمین گر . را به عنوان یک فیلتر نویز مناسب مطرح می كند PLLاین سیگنال با نویز همراه باشد 

تخمین . آن فركانس سیگنال خروجی، فركانس سیگنال مرجعی را كه به عنوان ورودي به آن اعمال می شود تعقیب می نماید

 .(Harnefors and Nee, 2000)بدست می آید( 8)و زاویه متناظر از رابطه ( 3)راي فركانس سنكرون از رابطه ب PLLگرنوع 

(3    )                                                        

(8     )                                                 

 و  در معادالت باال . خطاي زاویه تخمین زده شده است و  كه در آن 

اگر فركانس صحیح و . نشان دهنده یک متغیر یا پارامترتخمین زده شده است(( ^))عالمت. هستند 33پارامترهاي كسب یا بهره

نشان داده شده  (Harnefors and Nee, 2000)در  و  : موقعیت بدین صورت باشند

به طور مجانبی پایدار است اگر   و  است كه معادالت خطی تخمین براي 

اگر . ت مجانبی همگرا می شودبه صور و  به  و  باشد، این داللت دارد به این كه  

و ( 3)، تخمین زده شود، و عبارت درجه دو سیستم توسط فرمول هاي شماره اختالف 

 (مرجع) :به صورت زیر است( 8)

(1           )                                                          

 (مرجع) :می باشد اگر پارامترها به صورت زیر انتخاب شوند p=d/dtكه در آن 

(                   )                                            

P  را می توان به پهناي باند دلخواه تخمین گرPLL تنظیم كرد. 

 

 

 تصحیح  ده( PLL)تخمین گر نوع 

باید با یک فركانس ثابت همگام شود، مانند فركانس شبكه، این امكان وجود دارد كه تخمین گر نوع  PLLاگر تخمین گر نوع 

PLL  صورت می پذیرد، براي تخمین ( 3)این امر با چشم پوشی از فرمول . ساده سازي شود( 8)و ( 3)در فرمول هاي شماره

 (مرجع) : :گر اصالح شده داریم

(                        )                              
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و ( 3)در فرمول هاي شماره  PLLصحیح شده هارمونیک هاي ولتاژ بهتري در مقایسه با تخمین گر نوع  PLLتخمین گر نوع 

 .پهناي باند هاي كوچكتر دوبرابر بهتر عمل می كندتصحیح شده براي  PLLتخمین گر . دارد( 8)

 

  بیه سازی

 SMIB ین بی نهایت ما ین متصل به 

در این مقاله به منظور تاثیر روش پیشنهادي، از سیستم تک . دارد براي تخمین پارامترهاي سیستم، مدل شبكه اهمیت زیادي

 .آمده است، استفاده می شود( 8)كه در شكل   SMIB38ماشین متصل به شین بینهایت

 SMIBمدل سیستم تک ماشین متصل به شین بی نهایت : 8شكل

  DFIGمدل 
مدل شده است كه در شكل  DFIGجهت كنترل  Matlab/Simulinkتمام اجزاء ژنراتور دو سو تغذیه و نیز مبدل در نرم افزار 

 .نشان داده شده است (1)
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 Single-Machine-Infinite-bus 
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 و سیستم كنترلی DFIGمدل سیستم : 1شكل

 

 .آمده است(  )بلوک دیاگرام كنترل جریان هم در شكل 

)( pG

DFIG

Ri

EÊ

 



RV'

RV



ref

Ri
p

K
K i

p 

 LjRa
 2

 

 بلوک دیاگرام كنترل جریان:  كلش

پارامترهاي تخمینی در قانون كنترل فرض می شود كه . كنترل جریان روتور باموقعیت شار شبكه یا شار استاتور انجام می شود

جبران نشود، به صورت آشفتگی در دینامیک جریان روتور عمل می  برگشتی براي  EMFاگر . مقادیر صحیح دارند

 :(Harnefors and Nee, 2000) برابر است با به  تابع انتقال از  .كند
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(                                                      ) 

 

G(p) : ،ضرایب كنترل جریان، : تابع تبدیلC1 : ،نشتی، : ∑حلقه بستهP : پهناي باندPLL 

پارامترهاي كنترل كننده  ،   ا استفاده از كه ب

 :(Harnefors and Nee, 2000) زیر به دست می آیند

(            )                                   

 (:Harnefors and Nee, 2000) داریمبسته از دینامیک جریان است،  –پهناي باند حلقه  كه در آن 

(2                                                      ) 

 .نشان دهنده یک متغیر یا پارامترتخمین زده شده است(( ^))عالمت 

 

 EKFو  UKFفیلتر کالمن 

. شده همراه با خطا سیستم مانده گاري حاصل شود فیلتر كالمن یک فیلتر بازگشتی كارآمد است كه از پارامترهاي اندازه گیري

 .آمده است(  )مدل فیلتر كالمن در شكل 

 
 Kalman Filterفیلتر كالمن :  شكل

 

فیلتر كالمن در . استفاده شده است Xو حالت داخلی سیستم  Zو خروجی  Uاز روي وروردي  31براي پردازش خطی گاوسین

 .ش بینی  شامل حالت پیش بینی و مرحله دوم، مرحله بروز رسانی می باشددو حالت نمایش داده شده است، مرحله پی

 

 قاعده میرایی فعال

به این میرایی . با ثابت زمانی یكسان با حلقه كنترل میرا شده است Eقاعده میرایی فعال، بدان معناست كه یک آشفتگی بار 
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 .آمده است ( )قاعده میرایی فعال در شكل . می گویند  3فعال یا مقاومت فعال

R

)( pG)(pF

refi 









)(pE

VV  i

 
 قاعده میرایی فعال:  شكل

 

 الگوریتم فیلتر کالمن

در این بخش الگوریتم فیلتر كالمن توسعه یافته جهت استفاده در مساله تخمین پارامترهاي موتور القایی مورد بررسی قرار می 

 :Sohani , 2014)) این فیلتر توسط معادالت زیر توصیف می شود. گیرد

(2           )                                  X(t)=f(x(t),u(t),t)+G(t)w(t) 

(30      )                                            Y(t)=h(x(t),t)+v(t) 

A = ،ماتریس حالتB = ،ماتریس ورورديC = ،ماتریس خروجیW(t) = ،بردار نویز حالتX = ،متغیرهاي حالتV =ز اندازه نوی

 متغیرهاي خروجی= Yبردار نویز اندازه گیري، = V(t)متغیرهاي ورودي، = Uماتریس نویز حالت، = G(t)گیري، 

 

 EKFو  UKFمقایسه فیلتر کالمن 

مبناي تخمین براساس مجموعه اي از نقاط سیگماي متقارن حول نقطه میانگین برآورده شده در گام پیشین  UKFدر روش 

. شده است( EKF)در دهه هاي اخیر به عنوان جایگزینی رایج براي فیلتر كالمن توسعه یافته( UKF)بی اثر فیلتر كالمن. است

. گشتاور اول توزیع پسین را انتقال می دهد و به شیب هاي الگوي سیستم نیازي ندارد 8این است كه  UKFمزیت هاي 

كالسیک  EKFتواند به جاي یک الگوي خطی شده در یک  همانطوركه، نشان داده شده كه ارزیابی هاي تابع نقطه سیگما می

 . استفاده شود

 

 نتایج  بیه سازی

 .آمده است  نتایج مربوط به انحراف سرعت روتور و هم چنین تخمین زاویه روتور در شكل 

                                                           
14

 Active Damping 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

 

 

 
 انحراف سرعت روتور( bتخمین زاویه روتور ( a:  شكل

 

با  DFIGو موقعیت ریشه یكی از قطب هاي میرا شده ضعیف ژنراتور  2همچنین نتایج مربوط به تخمین موقعیت در شكل 

 .نشان داده شده است 2استفاده از روش هاي كنترل جریان در شكل 
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 نتایج تخمین موقعیت: 2شكل

 

 DFIGموقعیت ریشه یكی از قطب هاي میرا شده ضعیف : 2شكل

 

نتایج حاصل از تخمین . قطب ها نیز حركت می كنندمشاهده می شود با افزایش پهناي باند 2همان طور كه در شكل 

 .آورده شده است30در شكل  EKFو  UKFپارامترهاي ژنراتور توسط دو فیلتر 
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 EKF  ،UKFتوسط دو روش  پارامترهاي ژنراتور تخمین حالت هاي مختلف: 30شكل

 نتیجه گیری

. استفاده شده است SMIBیایی سیستم قدرت براي تخمین حالت پو EKFو  UKFدر این مقاله از دو روش تخمین زنی 

براي تخمین پارامترهاي ژنراتور به الگوي سیستم نیاز نداشته در نتیجه قادر است كواریانس را تا مرتبه سوم  UKFروش 

هایت به الگوي سیستم نیازمند بوده و می تواند تا مرتبه دوم  كواریانس را تقریب زند، اما در ن EKFدر حالی كه . تخمین زند

همچنین می توان از دو روش . داراي انحراف كامال مشابهی از مقادیر واقعی می باشند EKFو  UKFهر دو روش تخمین زنی 

UKF  وEKF  دوفیلتر كالمن . به صورت آنالین براي محاسبه تقریب كواریانس، زاویه روتور و انحراف سرعت استفاده كرد

UKF  وEKF حراف سرعت را به صورت بالدرنگ و بدون استفاده از سنسورهاي اندازه گیري پارامترهاي ژاویه روتور و ان

تشخیص داده كه باعث صرفه جویی اقتصادي می شود همچنین عدم استفاده از سنسورهاي اندازه گیري باعث افزایش قابلیت 

 .اطمینان می شود
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