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 کنترل برای سنسور یک از استفاده بر مبتنی ماکزیمم توان نقطه ردیابی کنترلر طراحی

 بادی القایی ژنراتور

 

 

 ریز در کاربرد برای( WECS) باد انرژی تبدیل سيستم در موجود( MP) توان ماکزیمم پيگردی برای ساده روش یک از تحقيق، این در – چکيده

 ریز و بادی القایی ژنراتور های ترمينال بين DC-DC مبدل یک طول در فاز سه دیودی ی کننده سو یک پل یک. است شده استفاده DC شبکه

-dc مبدل خروجی جریان. کند می عمل تحریک خود صورت به استاتور در تحریک خازن توسط القایی ژنراتور. است شده برده کار به DC شبکه

dc ، شبکه جریان یعنی dc پيگرد برای کنترلی متغير یک عنوان به MP در WECS شده ارائه الگوریتم ، بنابراین. است شده گرفته نظر در موجود 

 سایکل دیوتی کردن مشخص برای روش یک نتيجه، در. باشد می بادی توربين و ماشين های پارامتر از مستقل( MPPT) توان بيشترین پيگرد برای

 القایی ژنراتور ماندگار حالت معادل مدار ، بادی توربين های کاراکتر از استفاده با MPPT شرایط در شده ارائه سيستم عملکرد برای dc-dc مبدل

 ریز به توان تغدیه برای شده ارائه روش اصلی مزایای از ساده کنترل الگوریتم و مدار سادگی. است شده ارائه قدرت های مبدل در توان باالنس و

 .است شده ارائه WECS شده ارائه کوچک اسکيل از dc شبکه

 

بهره ژنراتور القایی بادی، ،توربين بادی ، MPPT -كليد واژه

 مقدمه -1

 ها كشور از خيلی ، انرژی تقاضای افزایش و عمليات به توجه با

 ، خود الکتریکی های سيستم گسترش ی پروسه انجام به شروع

 با های ژنراتور اتصال برای انتقال و توزیع های شبکه آزاد اتصال

 شکل گسترش پروسه این ی انگيزه. متوسط یا كوچک اسکيل

 می ها شبکه ریز در رفته كار به (DGs) توزیع های ژنراتور دهی

 ، لغزشی های رینگ غياب در ، ناهموار روتور ساختار .باشد

 در سهولت و تحریک برای هم از جدا dc منبع و ها جاروبک

 جهت القایی های ماشين به رجوع برای اصلی علت نگهداری

 .باشند می پذیر تجدید انرژی های سيستم در استفاده

 بادی توربين ، باد از موجود  (MP) توان بيشترین استخراج برای

(WT) ماكزیمم مکانيکی خروجی توان ارسال برای است مجبور 

 مدل.كند عمل 1 شکل با مطابق شده داده باد سرعت یک برای

 خوبی به 1 شکل در شده داده (WT) های مشخصه مکانيکی سازی

 سرعت كه كرد مشاهده توان می شکل این از. است شده شناخته

 به شود داده اجازه آن به كه است مجبور باد ژنراتور سيستم روتور

 در موجود ممکن قدرت حداكثر استخراج برای ای گسترده طور

 .كند تغيير باد

Satpathy et برای مقاله این در ساده خيلی كنترلی الگوریتم یک 

MPPT جریان كردن حس فقط كه طوری به ، است شده ارائه 

 خروجی جریان مقدار از مکرر طور به MPPT. دارد نياز را dc شبکه

 ریز ذاتی dc منبع با امر این. كند می دریافت نمونه dc-dc مبدل

 سرعت اطالعات الگوریتم این ، بنابراین. است پذیر امکان شبکه

 فقط بردن كار به ، عالوه به. ندارد نياز را ماشين های پارامتر و باد

 قابليت ساده قدرت الکترونيک توپولوژی در جریان سنسور یک

 چنين این برای بادی ژنراتور سيستم به را ای یافته بهبود اطمينان

 الگوریتم موفق كردن كار. دهد می ارائه dc ریزشبکه های كاربرد

 سازی شبيه خوبی به آزمایشگاهی تنظيمات از استفاده با شده ارائه

 نشان داد. را MATLAB با

بادی تغذیه  SEIGسيستم پيشنهادی برای   -2

 : DCکننده ریزشبکه ی 
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 [1]باد مختلف های سرعت برای باد توربين خروجی توان منحنی. 1 شکل

در این مقاله ، ژنراتور القایی برای عملکرد در مد خود تحریک ارائه 

حالت شده است. علت این كار به خاطر این است كه در این 

سيستم توربين بادی می تواند در یک رنج وسيعی از سرعت ها 

برای استخراج بيشترین توان موجود از باد عمل كند. توان راكتيو 

مورد نياز ژنراتور به طور محلی از بانک های خازنی تامين می 

چون فقط یک ربع از عملکرد سيستم های تبدیل انرژی  شود.

تجدید پذیر نياز است ، به این معنا كه تبدیل انرژی تجدید پذیر 

به خروجی الکتریکی به صورت یک یک سو كننده بدون كنترلی 

كه به ترمينال های ژنراتور متصل شده است عمل می كند. به كار 

اهش توان راكتيو توليد در ترمينال های ژنراتور ، به ك DBRبردن 

شده روی بانک های خازنی تحریک كمک می كند. چون ضریب 

 تغيير مکان در یک سو كننده بدون كنترلی واحد است. 

ارائه  P&Oبا روش  MPPTدر سيستم پيشنهادی ، الگوریتم 

تنظيم شده است، تغيير در  dcشده است. وقتی كه ولتاژ شبکه 

-dc)جربان خروجی مبدل  dcن توان خروجی باد ، تغييرات جریا

dc تغدیه كننده ریزشبکه)dc  بنابراین كنترلر . را ناشی می شود

شبکه را توسط حسگر جریان حس كرده و آن را  dcاین جریان 

با مقدار قبلی مقایسه می كند. نتيجه ی آن تصميم به ایجاد 

می  dc-dcتغييرات )افزایش یا كاهش( در دیوتی سایکل مبدل 

طوری تنظيم می شود  dc-dcوتی سایکل برای مبدل نماید. دی

بدهد و نتيجتا بيشترین   dcكه بتواند بيشترین جریان به شبکه 

توان را بتواند از باد استخراج كند. توجه شود كه سرعت روتور 

از باد به صورت مشخصه  MPسيستم توربين بادی برای استخراج 

می كند. برای نشان داده شده است تغيير  1هایی كه در شکل 

-dcیک سرعت باد داده شده با تطابق دادن دیوتی سایکل مبدل 

dc  بر اساس نظارت پيوسته ی جریان شبکهdc .صورت ميگيرد 

 تحليل سيستم پيشنهادی:  -3

ارائه شده ،  MPPTبرای نمایش بازدهی استراتژی كنترلی 

هر دو شرایط دیناميکی و  2سيستم نمایش داده شده در شکل 

 حالت ماندگار را نشان می دهد.

 

 dc [1]: مدار راه انداز گيتGDو  : یکسو كننده پل دیودDBR: ژنراتور القایی ،  IG: توربين بادی و WTارائه شده برای كاربرد ریزشبکه.  SEIG. دیاگرام شماتيکی  2شکل 
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 آناليز حالت ماندگار:

را از طریق  dcتوان ریز شبکه  SEIGبرای سيستمی كه بر اساس 

مبدل های قدرت تغذیه می كند ، تحليل حالت ماندگار در دو 

قسمت تقسيم می شود : حالت اول ، عملکردی از ژنراتور حاصل 

 می شود كه در آن برای عملکرد سيستم ژنراتور بادی در شرایط

MPPT  مشخص می  1برای یک سرعت باد داده شده در شکل

و توان  دیر عملکرد ، عمدتا ولتاژشوند. سپس با استفاده از این مقا

يک الکتریکی خروجی در ترمينال ژنراتور ، عملکرد مبدل الکترون

 بدست آمده است. dcقدرت تغذیه كننده ی توان ریزشبکه ی 

 

 : WT-SEIGتحليل 

، مدار معادل  SEIGبرای انجام دادن تحليل حالت ماندگار  

م عملکرد تنظي تبدیلی ماشين القایی برای متغير طبيعی فركانس

،  WT-SEIGمی شود. برای انجام دادن تحليل حالت ماندگار 

به  acبار باید از ترمينال های ژنراتور دیده شود. توان شبکه ی 

یک مقاومت معادل در ترمينال های ژنراتور برای تحليل حالت 

ابت ثمی كند. این مقاومت معادل با فرض یک مقدار اشاره ماندگار 

ه می ل یا با صرف نظر از تلفات مبدل در نظر گرفتبرای تلفات مبد

ه ی اگر چه در این مقاله یک روش برای نمایاندن توان شبک  شود.

dc ر نظر به عنوان یک مقاومت معادل در ترمينال های ژنراتور با د

دانيم  گرفتن مولفه های واقعی و تلفات آن ها را ارائه می دهد. می

برای یک جریان  DBRورودی كه زاویه ی جابه جایی در سمت 

ت ثاب dcداده شده صفر است. بنابراین با فرض یک جریان  dcبار 

نوان ، بار معادل در ترمينال های ژنراتور می تواند به ع DBRدر 

رت یک بار مقاومتی خالص در نظر گرفت و مقدار آن را نيز به صو

 زیر می توان یدست آورد.

23 p

e

V
R

P
 

مدار معادل حاصل استفاده شده برای تحليل  3بنابراین ، شکل 

ده برای این كار را ارائه ش WT-SEIGحالت ماندگار سيستم 

، معادله ی  3برای مدار نشان داده شده در شکل نشان می دهد. 

 مش می تواند به صورت زیر نوشته شود:

IZ = 0 

 

 [3]نس ها مطابق با فركانس نامیهمه ی راكتا. SEIG. مدار معادل  3شکل 

 به طوری كه داریم 

Z = {[
R

a
] ||el [

−jXC

a2
]} + {

R1

a
+ jX1} +

{jXm||
el [

R2

a−b
+ jX2]}  

است ، با توجه به رابطه  I ≠ 0چون تحت شرایط حالت ماندگار 

شود. برای بدست آوردن نقطه ی عملکرد عمدتا  Z = 0باید  2ی 

a  وmX  برای مقدار خاصی ازb  ، برای رسيدن به شرایط باال

( یا تعدادی تکنيک بهينه سازی به GAتکنيک الگوریتم ژنتيک )

از بيان ارائه شده از  SEIGكار برده شده است.. سپس عملکرد 

به صورت مشخص ميشود و  3مدار معادل نشان داده شده در شکل 

 زیر خالصه می شوند:

Vp = {
RL
2+XL

2

[(
R1
a
)+RL]

2
+(X1−XL)

2
}

2

E  

IR = Vp/R 

Pe = 3VpIR 

RL =
RXC

2

a[a2R2 + (XC)
2]

 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  
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XL =
RXC

2

[a2R2 + (XC)
2]

 

توان مکانيکی ورودی به روتور ژنراتور می تواند به صورت زیر 

 نوشته شود:

Pm = −3I2
2R2 [

b

a − b
] 

I2 =
E

[(
R2
a − b)

2

+ X2
2]

1/2
 

برای  Rبرای محاسبه ی  ePو  pV( دیده می شود كه مقادیر 1از )

 ePو  pVهر شرایط عملکرد موجود تقاضا می شوند. اما ، هر دوی 

 ناشناخته اند. اگر چه از كردن سيستمدر شروع پروسه ی مقدر 

و سرعت روتور  mP، ، توان مکانيکی ورودی به ژنراتور1شکل 

برای یک سرعت باد داده شده برای عملکرد  rNمطابق با آن 

شناخته شده اند. بنابراین روشی كه  MPPTسيستم در شرایط 

 rNو  mpPبرای مقدر سازی سيستم پيشنهاد شده است با گرفتن 

به عنوان مقادیر شناخته شده در پارامتر های ماشين و مقدار خازن 

 تحریک می باشد

 :MPPTطراحی سيستم  -4

 بلوكی سيستم از استفاده با آن MPPT كنترلی سيستم     

 از ماكزیمم توان انتقال تعيين برای كه طوری به. شد طراحی

 جهت 4 شکل مدار در. شد استفاده الکتریکی های مدار خواص

 :باشد برقرار زیر شرط باید خروجی به ماكزیمم توان انتقال

 

 [7]ماكزیمم توان انتقال جهت معادل مدار. 4شکل

 باید شود منقل خروجی به توان ماكزیمم كه این برای باال مدار در

 :داریم یعنی. باشند برابر هم با RS و RL های مقاومت مقادیر

𝐼 =
𝑉𝑠

𝑅𝐿 + 𝑅𝑠
 

𝑃𝐿 = 𝐼𝐿
2 × 𝑅𝐿 

𝑃𝐿 = (
𝑉𝑠

𝑅𝐿 + 𝑅𝑠
)
2

× 𝑅𝐿 

 به انتقالی ماكزیمم توان شود RL=Rs كه صورتی در بنابراین

 :شود می محاسبه زیر صورت به خروجی

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑠
2

4𝑅𝑠
=

𝑉𝑠
2

4𝑅𝐿
 

می توان برای ردیابی توان نقطه  2از این خاصيت مدار شکل 

 ماكزیمم استفاده كرد.

 شرایط هر در توان می sR و LR مقادیر كنترل با 4 شکل به توجه با   

 5 شکل در. بخشيد تحقق راMPPT خاصيت ورودی، جریان و ولتاژ

 می نشان سازی شبيه محيط در را sR و LR مقادیر كنترل ی نحوه

 .دهد

 با. دهد می نشان را پيشنهادی MPPT ساختار از نمایی 5 شکل

 سبز رنگ با شکل در كه LRو SR های مقاومت شکل این به توجه

 DC جریان از. هستند كنترل تحت اند شده داده نشان رنگ كم

 این به توجه با  .است شده مدار وارد و شده گيری نمونه ورودی

 داریم انتظار و است ولت 120 برابر ما DC باس مطلوب ولتاژ كه

 بماند، باقی ثابت سيستم ی ناخواسته تغييرات با ولتاژ این كه

 تقسيم را ثابت مقدار این و گرفته نظر در ثابت را مقدار این بنابراین

 مشخص را RS مقاومت بتوانيم تا كنيم می DC شبکه جریان بر

 .كنيم

(14)  

(9)  

(10)  

(8)  

(9)  

(13)  

(11)  

(12)  
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 MPPT دیاگرام از . نمایی5شکل

 الگوریتم از استفاده حالت در سازی شبيه نتایج -5

MPPT: 

 10 سرعت ثانيه 0.9 زمان از ثانيه بر متر 10 تا 8 از باد سرعت

 8 همان به سرعت آن از پس. ثانيه 1.3 تا شود می ثانيه بر متر

  .شد حاصل زیر صورت به سازی شبيه نتایج. رسد می ثانيه بر متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(h) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(i) 

(j) 

تغییرات سرعت  a). نتایج شبیه سازی سیستم مورد مطالعه. 6شکل

ل پتوان ورودی  c)گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القایی  b)باد 

جریان خروجی  e)ولتاژ خروجی ژنراتور القایی  d)دیودی 

جریان ورودی  g)جریان بانک خازنی  f)استاتور ژنراتور القایی 

فاز خروجی  dc (jتوان شبکه  dc (iجریان شبکه  h)پل دیودی 

 MPPTکنترل کننده 
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 شده سازی بهينه حالت از كه وقتی كه شود می دیده 6از شکل 

 حالت در كه شود می دیده شود، می استفاده MPPT الگوریتم و

 شرایط دیگر و یکسان باد سرعت تغييرات با شده سازی بهينه

 تگرف نظر در توان می و شده بيشتر ژنراتور خروجی توان یکسان،

يز شکل موج جریان ها ن.است شده گرفته باد از توان بيشترین كه

 مصدق این ادعا هستند.

 :نتيجه گيری  -6

 را ای ساده  مداری توپولوژی و MPPT الگوریتم یک مقاله این

 WECS كوچک اسکيل یک از كه ای شبکه ریز های كاربرد برای

 ورط به پيشنهادی الگوریتم. است داده پيشنهاد را شوند می تغذیه

 آن اساس بر و كرده برداری نمونه dc ی شبکه جریان از مکرر

 نقطه بيشترین كردن دنبال برای را dc-dc مبدل سایکل دیوتی

 .كند می تنطيم توان

 كردن مقدر برای است شده سازی پياده تحقيق این در كه روشی

 برای دیوتی سایکل مقدار. باشد می پيشنهادی سيستم عملکرد

 عملکرد برای روش این از استفاده با تواند می dc-dc مبدل تنظيم

سادگی . شود دهی مقدار MPPT شرایط در شده ارائه سيستم

ن در راه اندازی و دقت آن نسبت به سيستم كنترلی و راحتی آ

دیگر روش های كنترلی از جمله ویژگی های متمایز كننده ی این 

 سيمولينک از استفاده با سيستم كل عالوه، بهروش می باشد. 

MATLAB مدل با WT و ماندگار حالت شرایط حصول برای 

 .شد سازی شبيه WECS دیناميکی عملکرد
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