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 :چکیده 

 ACدر سال های اخیر، تکنیک های کنترل مستقیم پیش بین به عنوان یک راه حل کنترل قطعی برای درایوهای القایی 

مطرح شده اند. به همین دلیل در این مقاله عالوه بر تکنیک های کنترل مستقیم کالسیک، تئوری کنترل مستقیم پیش بین 

برای کنترل ژنراتور القایی دوسو تغذیه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و این کار با بیان مزایای بالقوه ی استراتژی های 

مطابق با آخرین تکنولوژی ها در درایوهای ماشین القایی دوسو تغذیه بیان شده است.  کنترل مستقیم پیش بین در این راستا

هدف اصلی این روش، کنترل ریپل های شار روتور و گشتاور به منظور عملکرد ماشین در فرکانس کلیدزنی ثابت و پایین می 

بر اساس اصول کنترل مشابه با کنترل باشد.سپس تکنیک کنترل مستقیم پیش بین توان مطالعه شده است. این استراتژی 

توان برای  و روش مستقیم پیش بین گشتاور مستقیم پیش بین گشتاور است.بر اساس تکنیک های کنترل مطرح  شده تلفیق

د وشمی ژنراتور القایی دو سوء تغذیه که باعث سنکرون شدن سریع و نرم ژنراتور با شبکه و تنظیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتور 

برای کاهش هزینه ها و افزایش قابلیت اطمینان روشی برای حذف سنسور موقعیت روتور و جبران تأخیر یک  .خواهد شدرائه ا

 مرحله ای نیز ارائه شده است.

 

 واژگان کلیدی: 

مستقیم گشتاور ، کنترل کنترل مستقیم  ،کنترل مستقیم پیش بین  ،توربین بادی سرعت متغیر  ،ژنراتور القایی دوسو تغذیه 

 توان
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 مقدمه 

 ازمنابع یکی. است شده متمرکز پیش از بیش نو انرژیهای به یافته توسعه کشورهایتوجه  گذشته سال چندو  اخیر دهه دو در

انرژی باد یکی از . است دنیا در موجود فسیلی انرژی برابرکل 51آن،حدوداً در نهفته انرژی که است باد طبیعت، در انرژی

میالدی  0232منابع تجدید پذیر در جهان می باشد.بطوریکه پیش بینی می شود سهم تولید انرژی الکتریکی تا سال مهمترین 

افزایش بی رویه قیمت سوخت فسیلی، مالحظات زیست محیطی از جمله .انرژی مورد نیاز جهان برسد %03از انرژی باد به 

 از روزافزون استفاده با. (Yang X et al,2010)باشدپاك می دالیل رویکرد کشورهای جهان به استفاده از این انرژی 

 خاصی اهمیت از قدرت سیستمهای درپایداری تاثیرآنها ،بررسی(5DFIGتغذیه) سوء دو ژنراتور مجهزبه بادی نیروگاههای

جایگزین تعداد قابل وقتی تعداد زیادی از ژنراتور های متصل به توربین های بادی به شبکه وصل می شوند و . است برخوردار

رفتار سیستم قدرت می گذارند از جمله اینکه پتانسیل  توجه ای از ژنراتور های سنکرون متعارف شوند، اثرات مختلفی روی

 .(Teodorescu R et al, 2007) بالقوه ای برای ناپایداری سیستم قدرت دارند

خوبی  به که سیستم کنترلی کنند. یک می بازی امروزی مدرن بادی توربینهای در بسیارمهمی را نقش کنترلی سیستمهای

 برروی و آیرودینامیکی مکانیکی های بار کاهش با دیگر ازطرف و شود بهره توربینها افزایش باعث میتواند باشد شده طراحی

 خواهدشد. تولیدی انرژی هزینه های کاهش موجب اینها تمامی و دهد افزایش را آنها عمر کاری سیستم

توپولوژی مختلف کنترل ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه به عنوان یک منبع تولید توان برق بادی که امروزه دو بررسی 

این است که  DFIGاست. از مزایای مهم مقالهمهمترین و بزرگترین ژنراتورها در تولید برق بادی هستند، از اهداف اصلی این 

فقط مجبور به تحمل کسری از توان تولیدی ژنراتور هستند.در مقابل، رینگ  مبدل های قدرت مورد استفاده در این ژنراتورها

یکی از ژنراتورهای مهم در تولید برق  DFIGبا این حال به نظر می رسد که  های لغزان مهمترین اشکال این تکنولوژی هستند

 .بله می کندبادی حال و آینده است که با همه استثناها و نیازهای مصرف کننده های برق بادی مقا

 
 روش تحقیق 

 :پیچی شدهژنراتور القایی دو تغذیه روتور سیم

روی ژنراتورهای القایی دوسو تغدیه متمرکز  مقالهدر بین تمام توپولوژی های مختلف توربین های بادی سرعت متغیر، این 

به وسیله حلقه های لغزان  استاندارد تشکیل شده است از یک ماشین القایی روتور سیم پیچی شده که DFIGخواهد شد. 

 .(Peterson A, 2005) (5تغذیه می شود )شکل 

اتصال مستقیم استاتور به شبکه و اتصال روتور توسط دو  ( نیز نشان داده شده5که در شکل)مقاله ساختار مورد استفاده در این 

 .(Pena R et al, 1996)مبدل ولتاژ معکوس پشت به پشت به شبکه می باشد 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1Doubly Fed Induction Generator 
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 : مدل متعارف تغذیه برای ژنراتور القایی دوسو تغذیه(1)شکل

 

می شود، به دلیل اینکه مستقیماً به شبکه متصل است. سرعت و  سمت استاتور توسط یک ولتاژو فرکانس مشخص تغذیه

و فرکانس ولتاژ تولید شده در روتور، کنترل می  زشارش توان اکتیو و راکتیو توسط روتور و استاتور، به وسیله تنظیمدامنه، فا

درصد توان تولید شده کار کنند جذاب  32شود.این ساختار مخصوصاً به این دلیل که باعث می شود مبدل ها در توانی حدود 

 است.

 کنترل توربین بادی

مبدل سمت روتور به  در واقع کندشبکه تنظیم می  متمرکز است که شارش توان را بین ماشین وی روی سطح کنترلمقاله این 

مستقل را بطور گونه ای کنترل می شود که توپولوژی کنترل،توان اکتیو استاتور،گشتاور الکترومغناطیسی و توان راکتیو استاتور 

و  مبدل سمت شبکه یک کنترل مجزا از توان اکتیو و راکتیو جاری شده بین مبدل و شبکه را فراهم می کند و کنترل کند

عمومی مورد نیاز در کاربرد های برق بادی، طراحی  اتژی های کنترل پیشنهاد شده، جهت نیل به اهداف و ویژگی هایاستر

  .(da RosaA. V, 2009( )Seman S et al, 2006) شده اند

 
 : استراتژی متعارف کنترل ژنراتور القایی دوسو تغذیه(2)شکل
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 نرم سنکرون شدن با شبکه و کنترل انعطاف پذیر توان برایDFIG کنترل پیش بین مستقیم گشتاور و توان

بین گشتاور موتورهای الکتریکی در سال های اخیر پیشرفت خوبی داشته است. این روش ساده است و پیش کنترل مستقیم 

توان برای ژنراتور القایی دو  و روش مستقیم پیش بین گشتاور تلفیقعملکرد خوبی در حالت گذرا و ماندگار دارد. در این فصل 

. خواهد شدد ارائه وشمی سوء تغذیه که باعث سنکرون شدن سریع و نرم ژنراتور با شبکه و تنظیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتور 

در حالت بی باری کنترل پیش بین مستقیم گشتاور شرایط مشابه به حالت سنکرون را داراست و در حالت اتصال به شبکه 

 ستقیم پیش بین توان برای تنظیم انعطاف پذیر توان اکتیو و راکتیو استفاده می شود. برای ساده کردن ساختار کنترل کنترل م

و افزایش قابلیت اطمینان طرح حذف سنسور موقعیت روتور ارائه می شود. عالوه بر آن طرح مدل پیش بین برای جبران تأخیر 

 یک مرحله معرفی می شود.

رائه شده بسیار ساده و قدرتمند است. فرکانس کلید زنی تا زمانی که استراتژی به پایان نرسد ثابت است و استراتژی کنترل ا

 بدون تغییر جدول کلید زنی صورت می گیرد.پروسه کنترل 

 

 مزایای مهم تکنیک کنترل مستقیم پیش بین

ه های مختلف مقایسه شده است. یک در این قسمت روش کنترل مستقیم پیش بین با تکنیک های کنترل دیگر از دیدگا

 آورده شده است. AC( برای کنترل ماشین های القایی 5ویژه از این تکنیک ها در جدول )مقایسه 

 
 : مقایسه کارائی استراتژی های مختلف کنترل ماشین های القایی سرعت متغیر1جدول

 کنترل مستقیم

 پیش بین

کنترل مستقیم 

 گشتاور

یا مدوالسیون 

 بردارفضایی

 کنترل مستقیم

 گشتاور و توان

 کنترل برداری

 میدان

 کنترل اسکالر

 ولتاژفرکانس/ ثابت=

 

 کاهش ریپل )کیفیت( باال باال باال باال باال

 پاسخ دینامیکی سریع پایین متوسط باال متوسط باال

 سادگی در پیاده سازی باال پایین باال متوسط متوسط

تالش های هماهنگ کاهش  باال پایین باال متوسط باال

 سازی کنترل کننده ها

قدرتمند در مقابل عدم  متوسط باال باال باال متوسط

 قطعیت مدل

 قابلیت اطمینان باال متوسط متوسط متوسط متوسط

قابلیت عملکرد در فرکانس  ؟ ؟ پایین ؟ باال

 کلیدزنی پایین و کم

 

فرکانس / ولتاژ( تمام روش های کنترل، مشخصات مشابه ای را ارائه می کنند ولی  =) ثابت  0V/Fاگرچه صرف نظر از روش 

تکنیک کنترل مستقیم پیش بین روش مناسب تری به نظر می رسد به این دلیل که قادر به عملکرد در فرکانس های کلیدزنی 

این تکنیک، عدم قطعیت مدل کمتر از  ثابت و کم با یک پاسخ دینامیکی سریع و با یک سادگی در اجرا می باشد. همچنین در

 سایر روش های کنترل است.

 

                                                           
2 Voltage/Frequency 
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نشان می دهد که تکنیک پیش بین اجازه دست یابی به  دیگر روش هایبنابراین مقایسه روش کنترل مستقیم پیش بین با 

سایر تکنیک  پاسخ دینامیکی سریع تر و تضمین ظرفیت عملکرد در فرکانس کلیدزنی پایین را می دهد که این مشخصه در

 های کنترل وجود ندارد.

از طرف دیگر، بهترین مزیت تکنیک کنترل پیش بین در مقایسه با کنترل مستقیم کالسیک گشتاور، رفتار کلیدزنی فرکانس 

 ثابت است.

 DFIGمدل دینامیکی 

DFIG   ( مدل شود4تواند توسط مدار معادل الکتریکی شکل )می. 

 
 DFIG : مدار معادل الکتریکی(4)شکل

 

 .Gomez S.A. and Amenedo J.L.R)( بیان می شود5ولتاژها، جریان ها و شارهای استاتور ماشین توسط معادالت الکتریکی )

2002) : 

 

 

 
 

ولتاژهای استاتور و  Vscو  Vsbو Vsaو a،b،cجریان های استاتور فازهای  iscو isa ،isb ،مقاومت استاتور RSکه 

Ψsa،Ψsb و Ψsc شارهای استاتور می باشند. در حالت عملکرد ماندگار اندازه های الکتریکی استاتور به صورت سینوسی با

 تغییر می کنند.ωsفرکانس

 (بیان می شوند:0روتور به وسیله معادالت )ولتاژ به طور مشابه دامنه های 

 

 

 
و  Ψra،Ψrbولتاژهای روتورو VrcوVrbوVraو  a،b،c روتور فازهای جریانهای ira،irb،ircمقاومت روتور،  Rrکه 

Ψrc شارهای روتور می باشند. در حالت عملکرد ماندگار دامنه های روتور نیز تغییرات سینوسی دارند اما در این حالت  با

 .ωrفرکانس

 :بیان می شود.در قاب روتور با بردارهای مختلف DFIGمعادالت ریاضی در این قسمت 

  

(0)  

(5) 

(3)  
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بردار ولتاژ  rVبردار شار استاتور است. SΨو فرکانس زاویه ای روتور  rωبردار جریان استاتور،  SIبردار ولتاژ استاتور،  SVکه

 بردارشار روتور است. rΨبردار جریان روتور و   rIروتور، 

 و جریان ها مطابق زیر است:از طرف دیگر رابطه بین شارها 

ΨS = LSIS + LhIr                          

Ψr = LhIS + LrIr                          

  

توان های اکتیو و راکتیو استاتور به .هستند روتور استاتور واندوکتانس های خودی rLو  sLوالکترومغناطیسی اندوکتانس  hLکه 

 می شوند: صورت زیر محاسبه

                          

                            

λh (  فرکانس زاویه ای سنکرون و  1ωکه 
2L – rLS= 1 / (L .بیانگر ضریب نشتی هستند 

 به صورت زیر خواهد بود:الکترومغناطیسی در نهایت معادله گشتاور 

                           )9( 

با اندوکتانس  CRاگر تلفات آهنی ماشین در نظر گرفته شود مقاومت نشانگر تعداد جفت قطب های ماشین است. Pکه 

 الکترومغناطیسی در هر فاز موازی می شود، که در نتیجه دو معادله به معادالت قبل افزوده می شود.

 
IS + Ir = IC + Ih                                                              )52(  

IcRc = Lh   

هستند. در نهایت از توان و گشتاور الکترومغناطیسی می توان مشتق گرفت. در بعضی از  hLو  CRجریان های  hIو  CIکه 

کاربرد های خاص به عنوان مثال در کاربرد های توان پایین، تلفات آهنی را در مقایسه با ظرفیت کلی توان ماشین نمی توان 

 ماشین با توان پایین تر تلفات آهنی بیشتری دارد.  و صرفه نظر کرد

شار  ،و معادالت ولتاژ استاتور و روتور DFIGل از متصل شدن به شبکه جریان های استاتور صفر هستند. بنابراین مدل قب

 ند:د ساده شونمی توانالکترومغناطیسی گشتاور استاتور و روتور و

jωr                      )50(  

                          )53( 

ΨS = Lh Ir  )54( 

Ψr = Lr Ir    )51( 

               )51( 

 گشتاور مجازی )واقعی(:

با شبکه ولتاژ ترمینال استاتور حتماً باید با ولتاژ شبکه یکسان باشد. یعنی مقدار ولتاژ و فرکانس ژنراتور برای سنکرون شدن 

اگر ولتاژها هم فاز و هم دامنه نباشند جریان بسیار بزرگی ایجاد می شود مثال اگر یک جفت از حتماً باید برابر و هم فاز باشند. 

درجه اختالف فاز خواهند داشت و هنگام اتصال  502( هم فاز باشند دو جفت ولتاژ دیگر نسبت به هم aولتاژها )مثال فازههای 

 ایجاد شده و به ژنراتور آسیب می رساند. cو  bژنراتور به شبکه جریان زیادی در فازهای 

(4)  

(1)  

(1)  

(7)  

(8)  

(55)  
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که به  بیان شده است. هدف معرفی مجموعه ای از نیازمندی های مقدماتی است(Arbi J et al,2009)مفهوم گشتاور مجازی در 

 صورت زیر تعریف می شوند:

 )57( 

 )58( 

بردار ولتاژ استاتور را می توان  50ر طبق معادله بگشتاور مجازی هستند.vTشبکه وولتاژ gVشار مجازی شبکه، بردار gΨکه 

 به صورت زیر بیان کرد: ثابتب مرجع ادر ق

                                                      )59( 

در برابر  gΨ=SΨرا با  g=VSVن می توا(59)و  (57)از معادالت ( eT 0 = ) برای سنکرون شدن چون گشتاور وجود ندارد

 SΨو rΨاست یعنی زاویه بین بردار های شار استاتور و شار روتور برابر صفر استنظر گرفت. وقتی که ترمینال استاتور مدار باز 

هم فاز با rفاز هستند. بنابراین در کنترلهم
qًحتماsبا هم

q فاز خواهد بود. یعنیهمVS و gV فاز هستند.  هم

 با هم برابر خواهند شد. (58)فرکانس و زاویه فاز با برابر صفر قرار دادن معادله  بنابراین

    )02( 

برای 
s q  به صورت زیر به دست می آید (51)و  (54)بین شار های روتور و شبکه از معادالت رابطه: 

 

 به صورت زیر به دست می آید: شبکهو ولتاژ رابطه بین شار  (57)همچنین از معادله 

                )00( 

 برای سنکرون شدن به دست آورد: (00)در  (05) می توان با جاگذاری رابطه راو رابطه بین شار روتور و ولتاژ شبکه 

 

 :به دست می آیدبه صورت زیر بنابراین ولتاژ سنکرون شبکه به وسیله تنظیم دامنه شار روتور 

  

 رادیان بر ثانیه می باشد.در شبکه  فرکانس1ωهک

 تأثیر بردار های ولتاژ بر روی گشتاور، شار، توان اکتیو و راکتیو

 :مشتق گشتاور به صورت زیر بیان می شود7بر طبق معادله

 

 

 مراجع  و  فرمول  و در نظر گرفتن (01)( در معادله 1)و  (1) ،(4)معادالت  با جاگذاری

 (Muljadi E. and Butterfield C.P, 2001) (Poddar G. and Ranganathan V.T, 2006)  مشتق گشتاور

 با: برابر است

          )01( 

 :به روش مشابه به دست خواهد آمد، توان اکتیو و راکتیو و مشتق شار

  

  

] 

(05)  

(03)  

(04)  

(01)  

(07)  

(08)  

(09)  

(57)  
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 به صورت زیر هستند: 4Kو  3Kو  2Kو  1Kضرایب  (07)و  (01)که در فرمول های 
K1 = 3 P λ Lm / 2 
K2 = λ RrLs 

K3 = λ RrLs  

K4 = λ RrLm 

 بلوک دیاگرام استراتژی کنترل:

کمیت های کنترل شده به صورت مستقیم،  ( نشان داده شده است.1راتژی کنترل معرفی شده در شکل )بلوك دیاگرام است

و  5برای سادگی، پریود قبل از تولید توان در مد  اندازه شار روتور، گشتاور الکترومغناطیسی، توان اکتیو و توان راکتیو هستند.

 نشان داده شده است. 0پریود زمانی که ژنراتور توان تولید می کند در مد 

 

 
 کنترل (: بلوک دیاگرام استراتژی5شکل )

 
شار روتور و گشتاور الکترومغناطیسی )توان اکتیو و راکتیو( تخمین زده  DFIGدر ابتدا با استفاده از معادالت پیش بین مدل 

به دست sPیا  Tمی شوند و با مقادیر مرجع خود مقایسه می شوند. از مقایسه مقادیر تخمین زده شده با مراجع خود

rو مشتق های sPیا  Tعالمتمی آیند. با استفاده از 
sیا  

     سکتوری که شار روتور در آن قرار دارد مشخص

مناسب ترین بردار اکتیو انتخاب می  (0جدول )د. وقتی سکتوریکه شار روتور در آن قرار دارد مشخص شد با استفاده از می شو

(و به صورت پالس به گیت اینورتر برای t1 , t2محاسبه می شوند ) 4و  3شود و زمان اعمال این بردارها با استفاده از معادالت 

 اعمال می شوند. DFIGکنترل 
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 استراتژی انتخاب بردار:

 

 زیرسنکرونمشتق شار،گشتاور، توان اکتیو و راکتیو بر حسب موقعیت شار روتور در حالت (: 6شکل )

 

به صورت گرافیکی بر حسب موقعیت شار روتور در  (1)برای درك بهتر، مشتق شار، گشتاور، توان اکتیو و راکتیو در شکل 

بردار  0بردار اکتیو و  1بردار ولتاژ توسط اینورتر تولید می شود ) 8نشان داده شده است. DFIG ،MW1/5حالت ماندگار برای 

نشان داده شده است. در این استراتژی دو بردار اکتیو به  (7)قسمت تقسیم شده است که در شکل  1در  αβصفر( و قاب 

 همراه یک بردار صفر در طول هر پریود کنترل به کار برده می شود.

 

 
 (: بردارهای ولتاژ تولید شده توسط اینورتر7) شکل

 

با استفاده از خطای بین گشتاور محاسبه شده و اول بردار اکتیو بتدانشان داده شده است.ا (0)روش انتخاب بردار در جدول 

در گشتاور ایجاد می کند در حالی  بردار اکتیو اولتغییر مشابه با گشتاور مرجع)یا توان اکتیو( انتخاب می شود. بردار اکتیو دوم 

 تولید می کند. )یا توان راکتیو(که تغییر عالمت مخالفی در شار روتور 

 
 : انتخاب بردار اکتیو2جدول 

∆T (∆P) انتخاب بردار 

>0 

 

<0 

VK-1VK-2      V0,7 

 

VK+1  VK+2V0,7 
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را  (8)نشان داده شده اند. برای مثال شکل  f22و  f11و مشتق شار با  f2و  f1مشتق گشتاور )یا شیب( با  (8)در شکل 

در نظر بگیرید. اگر شار روتور در این سکتور زیر سنکرون و( S3ر )سومین سکتو  0T T T k  
)یعنی گشتاور  

4vبسیار بیشتر از گشتاور مرجع است( باشند،  Kدر نقطه
5vو  

مشتق گشتاور منفی)شیب منفی( تولید می کنند. این بردار  

کاهش ریپل های گشتاور استفاده خواهد شد. به  برایبردار صفر در مرحله سوم  و شوندمی ها برای تصحیح خطاها انتخاب 

 ر تغییرات و نوسانات بسیار کوچکی ایجاد می کند.فدلیل این که بردار ص

 

 
 و گشتاور در کنترل مستقیم پیش بین بر پایه سه بردار ولتاژ(: شکل موج های شار 8شکل )

 

تحت شرایط عملکرد یکسان می توان (1)در شکل   0s sP P p k  
4vرا در نظر گرفت. در این صورت  

5vو  
 

4vی برای نیز مشتق توان اکتیو منفی و عکس مشتق راکتیو )منف
5vو مثبت برای 

را می توان  5( را تولید می کنند. جدول 

 استفاده کرد که یک ساختار بسیار ساده در حالت گذرا می باشد.  DTCو  PDPCبرای هر دو روش 

است، چون نیاز به دو جدول نیست و در تمام   (Seman S et al, 2006) انتخاب بردار خیلی ساده تر از منبع این استراتژی

 یا گذرا، در حالت موتوری یا ژنراتوری می توان از آن استفاده کرد. ماندگارشرایط سنکرون، فوق سنکرون، حالت 

در فرکانس بعد از این که سه بردار انتخاب شدند زمان اعمال بردار ها به منظور کاهش ریپل و شار و گشتاور)اکتیو و راکتیو( 

 کلید زنی ثابت محاسبه می شوند.

 

 

 
 

 
 

مشتق شار روتور و گشتاور را  fزمان کنترل سیستم و  Ts،توان راکتیو و شار X2توان اکتیو یا گشتاور، X1در این فرمول ها 

 مشخص می کند.

 

 

(32) 

(35)  
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 استراتژی سنکرون  شدن با شبکه بر پایه کنترل مستقیم پیش بین:

، بلکه برای شبکه (ها 3DGتولیدات پراکنده )سنکرون شدن سریع و نرم با کمترین ضربه در متصل شدن با شبکه نه تنها برای 

یا میکرو گرد به شبکه ای متصل می شوند باید قابلیت تنظیم انعطاف  DGهای محلی و میکرو گردها ضروری است. وقتی 

 سیستم و کیفیت توان داشته باشند.فزایش پایداری پذیر توان اکتیو و راکتیو را برای کمک به ا

 

 1در مد  (4PDTC)کنترل پیش بین مستقیم گشتاور

است.  OFF، (1PDPCتوان) کنترل پیش بین مستقیم و حلقه ONحلقه کنترل پیش بین مستقیم شار و گشتاور  5در مد 

به دست می آید. هدف اصلی قبل از اتصال به شبکه  (04)مقدار گشتاور مرجع برابر صفر و مقدار شار روتور مرجع از معادله 

کنترل ولتاژ استاتور است به طوری که نزدیک به ولتاژ شبکه باشد. بعد از این که سیم  پیچ استاتور به شبکه متصل شد ژنراتور 

گشتاور به صورت زیر بیان برای تغذیه توان به شبکه بسته به سرعت باد و مقدار توان مورد نیاز بار آماده تولید توان است.مشتق 

 :می شود

   
 

 جایگزین می شوند. (30)در  (57)و  (35)و رابطه های 

  
 

PDPC  2در مد 

به همین  .بعد از این که استاتور به شبکه متصل شد ژنراتور باید قابلیت حمایت از ولتاژ و بهبود کیفیت توان را داشته باشد

که کنترل بر توان اکتیو، راکتیو، شار و  ه شدنشان داد قبالدلیل تنظیم انعطاف پذیری توان اکتیو و راکتیو امری ضروری است. 

گشتاور اساسأ شبیه به هم است. بنابراین بدون تغییر جدول کلید زنی به تنظیم انعطاف پذیر توان زمانی که استاتور متصل به 

بدون  PDPCشبکه است می توان دست یافت. زمانی که شرایط تولید توان مناسب شد سیستم به وسیله سوئیچ در حلقه 

با توجه به شرایط  DFIGتوربین بادی می تواند در محدوده ظرفیت  0می رود.در مد  0به مد  5ییر جدول کلید زنی از مد تغ

 شبکه، به شبکه توان اکتیو و راکتیو تزریق کند.

 

 روتور بدون سنسور قعیتطرح مو

که  شدهفرض در اینجا تور مهم است. برای افزایش قابلیت اطمینان پروسه سنکرون شدن با شبکه، کنترل موقعیت سنسور رو

ه منظور کاهش ریپل های ب V7و  V2 ،V1، سپس بردار های ولتاژقرار دارد0Tبا شرایط  سوم سکتور شار روتور در

2r( استفاده می شوند. شکل  نشان می دهد که 0توان )جدول  v
1rزمانی کهکاهشمی دهد را  v

می دهد.  افزایشرا 

2vمی رود تأثیر سکتورچهارمزمانی که شار روتور به 
r)بردار اول( بر روی

 0 سکتورمعکوس می شود و وقتی شار روتور به 

1vبر می گردد تأثیر
r)بردار دوم( بر روی 

4vباشد بردار های ولتاژ  0Tمعکوس می شود. اما اگر 
 ،5v

0vو  
 

4vاستفاده می شوند
rمقدار 

5vرا افزایش می دهد زمانی که  
  سکتورآن را کاهش می دهد و وقتی که شار روتور به 

                                                           
3Distributed Generation 
4 Predictive Direct Torque Control 
5 Predictive Direct Power Control 

(33)  

(30)  
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5vرفت تأثیر  چهارم
r)بردار دوم( بر روی

بازگشت اثر بردار  سکتوردومبر عکس می شود. در حالی که وقتی شار روتور به  

4v
r)بردار اول(،  بر روی

 (3جدول)به وسیله را می توان  سکتوراز این اطالعات، تغییر . با استفادهبر عکس می شود 

که زیر سنکرون یا فوق سنکرون  نیز معتبر است. صرفه نظر از این 0در مد  PDPCمحاسبه کرد. این اصول همچنان برای 

rو مشتق های sPیا  Tباشد. در این روش شماره سکتور توسط عالمت
sیا  

با اعمال دو بردار اکتیو اولیه تعیین  

 می شود.

 
 سکتور(: تغییر 3جدول )

∆T (∆P) f11 f22 

>0 

<0 

+ 

- 

- 

+ 

 

 پیش بینمدل جبران تأخیر یک مرحله بر پایه 

متغییر سیستم است. در کنترل مبدل  Xنشان داده شده است. که در آن  (9شکل )به طور واضح در ای تأخیر یک مرحله 

ولتاژ استاتور، است ممکن  Xممکن است ولتاژ، جریان های خط، توان و غیره باشد. در کنترل ماشین های الکتریکی  Xتوان، 

 امین نمونه است. kیک متغییر از  XKجریان روتور، گشتاور الکترومغناطیسی و غیره باشد. 

 

 
 ایتأخیر یک مرحله : (9شکل )

 

مشخص شد تا  VrKطول خواهد کشید. بعد از اینکه بردار ولتاژ مطلوب  cTپردازش سیگنال دیجیتال برای محاسبه تا زمان 

(k+1)  نخواهد شد. در نتیجه بردار اعمال شده در اعمال امین نمونه(k+1)  امین نمونه که در طولkتا(k+1)  قطعی شد

 نخواهد بود و منجر به ایجاد ریپل در شار، گشتاور توان اکتیو و راکتیو خواهد شد. بنابراین جبران تأخیر یک  لزوماً بهترین بردار

مرحله ارزشمند و برای کنترل پیش بین ضروری است. در غیر این صورت تأثیر در عملکرد سیستم در مقایسه با کنترل 

یک مدل پیش بین برای حذف  مقالهم باشد. در این کنس نمونه بدتر خواهد شد، مخصوصاً زمانی که فرکا کالسیکمستقیم 

امین نمونه،  kدر  35و  32تأثیر تأخیر یک مرحله ارائه شده است. با استفاده از روابط 
1k

s 

و  
1k

r 

از  

, , ,k k k k

r s r sI I   .به دست خواهند آمد 
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امین فاکتور  k+1و  امین kبردار اکتیو اعمال شده در مدت زمان بین  DPC ،Vrدر کنترل گشتاور مستقیم کالسیک و 

بردار حاصل از دو بردار اکتیو و بردار صفر است که به منظور محاسبه  Vrاست. در حالی که در کنترل مستقیم مطرح شده 

 دقیق تر شار روتور به صورت زیر به دست می آید:

 
 
 

و Tvk+1امین فاکتور به دست می آید. سپس با استفاده از  (k+1)گشتاور مجازی در  (58)در  (37)اری ذبا جاگ
1k

r


  ،

1k

rV 

امین نمونه به جای  (k+1)به دست می آید که در  
k

rV
 0اعمال میشود. بعد از اینکه حلقه کنترل توان به مدت  

 9و  8در  (37)و  (31)امین فاکتور نمونه با روش مشابه به وسیله جاگذاری  (k+1)رفت، توان اکتیو و راکتیو را می توان در 

 محاسبه کرد.

 

 

 

 
 

  گیریبحث و نتیجه

شبیه سازی شده  KV01بر روی یک شبکه MATLAB/SIMULINKبا استفاده از نرم افزار  استراتژی کنترل پیشنهادی

ماندگار خوبی را در پاسخ دینامیکی سریع و کیفیت حالت ، ارائه شدهنتایج شبیه سازی نشان می دهد که استراتژی . است

سنکرون شدن سریع و نرم با شبکه و تنظیم انعطاف پذیر توان همچنین  طیف جریان روتور و ولتاژ استاتور فراهم می کند

 اکتیو و راکتیو را بدون جدول کلید زنی با موفقیت انجام خواهد داد.

 

 مشخصات سیستم شبیه سازی شده

 ( آورده شده است.4) مشخصات مهم سیستم شبیه سازی شده در جدول

 
 (: مشخصات سیستم شبیه سازی شده4جدول )

25 KV ولتاژ نامی شبکه 

5/1 MW توان نامی ژنراتور 

575 V ولتاژ نامی استاتور 

1211 r/min سرعت سنکرون 

 تعداد قطب 6

123/1 Ω Rs 

(38)  

(39)  

(42)  

(45)  

(40)  

(43)  
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116/1 Ω Rr 

 

18/1 H Ls 

16/1 H Lr 

9/2 H Lm 

1151 V Vdc 

IGBT  هادینوع نیمه 

 

برای سنجیدن عملکرد روش مطرح شده یک مقایسه بین کنترل مستقیم غیر پیش بین و کنترل مستقیم پیش بین صورت 

 تنظیم شده است.هدف از مقایسه تعیین کیفیت رفتار حالت گذرا و KHZ7/0گرفته است.متوسط فرکانس کلید زنی بر روی 

متغیرهای انتخابی جهت مقایسه، توان های اکتیو و راکتیو، جریان روتور و ولتاژ ماندگار برای بهبود عملکرد دینامیکی است. 

استاتور می باشد. زیرا توان اکتیو اطالعات مربوط به جذب حداکثر توان و کیفیت خوب آن و جریان روتور وضعیت روتور در 

 شخص می کند.حالت گذرا و ماندگار و ولتاژ استاتور نحوه سنکرون شدن ژنراتور با شبکه را م

( توان تولیدی تزریقی به شبکه را نشان می دهد. همانطور که در شکل دیده می شود در روش پیش بین در مقایسه 55شکل )

با روش غیر پیش بین نمودار توان اکتیو و راکتیو نوسانات خیلی کمتری دارند که این بیانگر شکل موج یکنواخت و بهبود 

بین است. عالوه بر آن مقدار نهایی توان اکتیو در طول عملکرد ماندگار در روش پیش بین  کیفیت آن نسبت به روش غیر پیش

ان از نیروی باد را پریونیت که مقدار مرجع می باشد نزدیک تر است و این موضوع جذب حداکثر تو 5بهینه تر شده و به مقدار 

 اثبات می کند.
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 )الف(

 

 )ب(
 (: شکل موج توان اکتیو و راکتیو11شکل )

 )الف(: روش غیرپیش بین   )ب(: روش پیش بین

 

( پاسخ دینامیکی ولتاژ استاتور و جریان روتور زمانی که الگوریتم کنترل استارت می شود را نشان می دهد. 53( و )50شکل )

الگوریتم پیش بین نسبت به غیر پیش بین نه تنها در جریان روتور عملکرد بهتری دارد بلکه مهمتر از آن در ولتاژ استاتور که 

سنکرون شدن آرام تر را تضمین می کند عملکرد بهتری دارد. ولتاژ استاتور هرچقدر کیفیت بهتری داشته باشد ژنراتور نرم تر 

 با شبکه سنکرون می شود.
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 )الف(

 
 )ب(

 (: پاسخ دینامیکی ولتاژ استاتور12شکل )

 )الف( روش غیر پیش بین  )ب( روش پیش بین
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 )الف(

 
 )ب(

 (: پاسخ دینامیکی جریان روتور13شکل )

 )الف( روش غیر پیش بین  )ب( روش پیش بین

 

پیش بین  معناست که پاسخ گذرای بهتری به وسیله تکنیکحالت ماندگار روش پیش بین زودتر به دست می آید این به این 

( نشان می دهد که هر دو روش کنترلی پاسخ گذرای مطمئن با حذف کامل اضافه جریان ها در 53به دست آمده است. شکل )

انات بهتر روتور را فراهم می کند اما در جریان روتور غیر پیش بین نوسانات بیشتری مشاهده می شود. برای اینکه این نوس

 ( جریان روتور بزرگ نمایی شده است.54دیده شود در شکل )
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 )الف(

 
 )ب(

 (: بزرگ نمایی پاسخ دینامیکی جریان روتور14شکل )

 )الف( روش غیر پیش بین   )ب( روش پیش بین

 

 نتیجه گیری:

در تولید انرژی از باد مطالعه شد. با  DFIGکنترل مستقیم پیش بیش شار، گشتاور، توان اکتیو و راکتیو برای  مقالهدر این 

استفاده از تلفیق روش های کنترل مستقیم پیش بین توان و گشتاور عملکرد دینامیکی سیستم بهبود یافته است. نتایج حاصل 

 از این روش به شرح زیر می باشد:

 اسبات آن ساده می باشد.پیاده سازی الگوریتم کنترل نیازمند پردازشگرهای قدرتمند دیجیتال نیست و مح -5

ریپل های هر دو متغییر کنترل شده )توان اکتیو و راکتیو( بعد از متصل شدن به شبکه کاهش یافته و کیفیت آن ها بهتر  -0

 شده است که این برای بهبود عملکرد دینامیکی مهم است.

 بسیار مفید خواهد بود و استرس تجهیزات به وسیله این روش تلفات کلیدزنی کاهش می یابد که در کاربردهای توان باال -3

 کلیدزنی مبدل را کاهش می دهد.

 استفاده از این روش عملکرد خروجی بسیار مطلوبی در حالت های گذرا و ماندگار نسبت به روش های قبلی دارد. -4

 به علت حذف سنسور تأخیر در عملکرد فرآیند کنترل جبران شده است. -1

 تحکام سیستم کنترلی به دلیل عدم استفاده از سنسور موقعیت روتور افزایش یافته است.قابلیت اطمینان و اس -7
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 بسیار نرم صورت می گیرد. 0به مد  5، فرایند کنترل از مد DFIGدر این روش بدون تغییر ساختار کنترلی  -8

 ژنراتور بهینه تر شده است.توان جذب شده از انرژی باد توسط توربین افزایش یافته و توان تولیدی توسط  -9

 پاسخ دینامیکی ولتاژ استاتور بهتر شده و کیفیت خوب آن نرم سنکرون شدن ژنراتور با شبکه را تضمین می کند. -52
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