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 چکیده 

 (DPC)از روش کنترل مستقیم توان  (DFIG)در این مقاله برای کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه

شده است.  (FOC)ش کنترلی جایگزین روش کنترلی موسوم برداری بهره گرفته شده است، که این رو

 (RSC)از طرفی، روش کنترل مستقیم توان ارائه شده در این مقاله برای کنترل مبدل سمت روتور 

متصل به سیستم تبدیل انرژی بادی می باشد. کنترل مستقیم توان طوری  (DFIG)ژنراتور القایی 

سریع و با عملکرد قابل قبول در حالت ماندگار داشته باشد، این  طراحی شده است تا بتواند پاسخی

 (RSC)شرایط با استفاده از جداول کلید زنی و انتخاب بردارهای مناسب ولتاژ برای مبدل سمت روتور 

عالوه بر این برای کنترل توان اکتیو و راکتیو مبادله شده با شبکه، در قسمت  امکان پذیر خواهد بود.

-F)و کنترل فازی مستقیم توان  (DPC)از روش کنترل مستقیم توان  (GSC)که مبدل سمت شب

DPC) .استفاده شده است. که در نهایت این دو روش با یکدیگر مقایسه می شوند 

صورت گرفته است تا کارائی و نقاط قوت روش  Matlab/Simulinkشبیه سازی با استفاده از نرم افزار 

 رات توان اکتیو و راکتیو به اثبات برسد.کنترلی ارائه شده در طی تغیی

 

 دو القائی ژنراتور ،(DPC) توان مستقیم کنترل ،(AC/DC/AC) پشت به پشت مبدلواژگان کلیدی: 

 .بادی انرژی ،(VC) برداری کنترل ،(FLC) فازی منطق کنترلر ،(DFIG) تغذیه سو
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 مقدمه  

  %01 حدود باد انرژی رودمی انتظار. است شده تبدیل مختلف رهایکشو در برق تولید برای مهم منابع از یکی به باد انرژی

( DFIG) تغذیه سو دو القایی ژنراتورهای بر مبتنی بادی های مزرعه بیشتر امروزه،. کند تامین 0101 سال تا را دنیا برق انرژی

 مزرعه ژنراتورهای دیگر با مقایسه در .(Zhe Chen et al, 2009) هستند ژنراتور نامی مقادیر %01-01 نامی مقادیر با مبدلی با

 با مقایسه متغیردر سرعت و توان پایین تلفات مبدل، پایین هزینه چون مزایایی دارای DFIG القایی ژنراتور ، بادی های

 بادی توربین دیاگرام بلوک. (Datta and Ranganathan, 2001) است سنکرون ژنراتورهای یا ثابت سرعت القائی ژنراتورهای

 ,Zhang et al) است شده داده نشان 0شکل در انرژی تبدیل سیستم در( DFIG) تغذیه سو دو القایی ژنراتور به مجهز دیبا

2010). 
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 DFIG: بلوک دیاگرام توربین بادی مجهز به 0شکل

 
است. این روش کنترلی معموال  (FOC) روش کنترل برداری جریان روتور  DFIGرایج ترین روش کنترل ژنراتور القایی 

های نسبتا پیچیدۀ شود، و شامل تبدیلکه به یکی از ولتاژهای استاتور ثابت شده است تعریف می d-qبراساس قاب مرجع  

. این (Pena et al, 1996)های مختصات ساکن، روتور و سنکرون است های کنترلی میان دستگاهها و خروجیولتاژها، جریان

نترلی نیازمند اطالعات دقیق پارامترهای ماشین نظیر مقاومت استاتور و روتور و اندوکتانس و همچنین اندوکتانس روش ک

متقابل و غیره است. در نتیجه، وقتی پارامترهای واقعی ماشین نسبت به مقادیر به کار رفته در سیستم کنترلی تغییر کنند 

رل کننده های جریان روتور باید به دقت تنظیم شوند تا پایداری سیستم و عملکرد سیستم کاهش پیدا می کند. همچنین، کنت

 . (Romeral et al, 2003)پاسخ مناسب در کل دامنۀ عملکردی تضمین شود 

به طور  (DPC)از طرفی به دلیل مزایایی چون ساختار ساده و وابستگی کم به پارامترهای ماشین، کنترل مستقیم توان 

از طریق انتخاب بردارهای ولتاژ از یک  (DPC)القائی به کار گرفته شده است. روش کنترل مستقیم توان گسترده در موتورهای 

های اکتیو و راکتیو سمت های اکتیو و راکتیو استاتور، به طور مستقیم توانجدول جستجو با کمک اطالعات مربوط به توان

ه کنترل سریع توان اکتیو و راکتیو با باند هیسترزیس است و نسبت کند. روش کنترل مستقیم توان قادر باستاتور را کنترل می

 . (Xu and Cartwright, 2006)به تغییر پارامترهای ماشین و اغتشاشات مقاوم است 

،  برای دستیابی به یک (SVM)امروزه روش کنترل مستقیم توان بهبود یافته است که می توان به مدوالسیون بردار فضائی 

 متصل به شبکه اشاره کرد.  VSCهای القائی و کلیدزنی برای درایو ماشینفرکانس ثابت 
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در سیستم تبدیل  (DFIG)را برای کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه  (DPC)این مقاله روش جدید کنترل مستقیم توان 

-Fل فازی مستقیم توان و روش کنتر DPCای بین روش کنترل مستقیم توان انرژی بادی معرفی می کند. هم چنین مقایسه

DPC  برای کنترل مبدل سمت شبکه(GSC) ژنراتور  سازی برای یک توربین بادی مجهز به صورت گرفته است. نتایج شبیه

مگاوات ارائه شده است تا عملکرد روش کنترلی معرفی شده در طی تغییرات سرعت روتور، توان  0با ظرفیت  DFIGالقایی 

 مبدل نشان داده شود.  dcنک اکتیو و راکتیو و ولتاژ لی

 

  تغذیهسومدار معادل ژنراتور القایی دو

مدار  نی. در ادیکنیتغذیه را مشاهده مسودوالقایی مدار معادل ژنراتور  ،یکنندگسینظر گرفتن تلفات مغناطبا در 0 در شکل

صورت مثلث متصل ژنراتور به نیا کهی است. زمان شدهی حالت دائم طراح طیصورت ستاره و در شراتغذیه بهسودوالقایی ژنراتور 

اتصال کوتاه باشد،  Vrاگر ولتاژ روتور  د،یکنید. همانطورکه در شکل مشاهده مرک ادهاستف توانیمدل م نیاز ا زیشده باشد ن

 یشد. پارامترهاخواهد  یقفس سنجاب یالقای نیماش کی یبه مدار معادل عاد لیتبد ،تغذیهسودوالقایی مدار معادل ژنراتور 

  .(7002،  قاضی و آبادی) ردمشاهده ک0در جدول  توانیم p.uبه طور  را یالقای نیماش یعموم

 

 
 تغذیهسودو ژنراتور معادل مدار: 0شکل

 

 ولتاژ روتور،  وکتانس نشتی استاتور، اند جریان استاتور،  مقاومت استاتور،  ولتاژ استاتور،  ، 0در شکل 

جریان مقاومت  کنندگی، مقاومت مغناطیس اندوکتانس نشتی روتور،  جریان روتور،  مقاومت روتور، 

 باشند.لغزش می فرکانس استاتور و  ی، کنندگاندوکتانس مغناطیس کنندگی، مغناطیس

دلیل اینکه تلفات در مبدل الکترونیک قدرت به جریان عبوری از کلیدها وابسته است، باید نسبت دورهای استاتور به روتور به

 0ر، به حداقل خود برساند. در شکل ای باشد که جریان روتور را بدون افزایش ولتاژ روتوگونهتغذیه بهسودر ژنراتور دو

ترانسفورماتور بین مدار روتور و مبدل است. ترانسفورماتور جهت تعیین کردن نسبت دورهای استاتور به روتور قرار داده شده 

 طور معمول و واقعی وجود نخواهد داشت.است ولی به
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 القایی ماشین عمومی : پارامترهای0جدول 

 
وچکماشین ک نوع ماشین  

لوواتیک 4  

 ماشین متوسط

لوواتیک 011  

 ماشین بزرگ

لوواتیک011  نام و عالمت اختصاری پارامترها 

14/1  و  مقاومت استاتور و روتور  10/1  10/1  

0/1  اندوکتانس نشتی  0/1  0/1  

کنندگیاندوکتانس مغناطیس   1/0  5/0  1/4  

 

درنظر بگیریم؛ و با فرض کوچک بودن جریان  1.4را برابر  ه نسبت دورهای استاتور به روتور عنوان نمونه، چنانچبه

در ژنراتور  Sعالوه، اگر لغزش تر از جریان استاتور خواهد بود. بهبرابر کوچک 1.4کنندگی، جریان روتور تقریباً مغناطیس

 :(9313، سوهانی ) آیددست میبه 0قریباً از رابطه باشد، ولتاژ روتور ت % 01تغذیه برابر با سودو
9  

 باشد. الزم به ذکر است که های استاتور میپیچبرابر ولتاژ سیم 5..1های روتور پیچ، ولتاژ سیم0بر طبق رابطه   

ولتاژ روتور دیده شده از سمت استاتور  0شکل نشان داده شده در  Vrکه های روتور( در حالیولتاژ واقعی )ولتاژ ترمینال

 باشد. می

DFIG هکب 

 لدبم

rs nn

 مجازی ترانسفورماتور یک باشده  داده نشان روتور به استاتور دورهای نسبت :0 شکل

 

 الف( سیستم الکتریکی
7  
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 ب( سیستم مکانیکی
2  

8 
 

 که:

1  

90 
 

99 
 

97 
 

93 

94 

 

 

 های کنترلیالگوریتم

و  RSC. (GSC)و مبدل سمت شبکه  (RSC)شود: مبدل سمت روتور به دو بخش تقسیم می AC/DC/ACمبدل های 

GSC های منبع ولتاژ هستند که از تجهیزات الکترونیک قدرت با کموتاسیون اجباری مبدل(IGBT)  برای استخراج یک ولتاژ

AC  از یک منبع ولتاژDC کنند. یک سلف تزویج نیز برای اتصال ستفاده میاGSC پیچ سه فاز رود. سیمبه شبکه به کار می

پیچ سه فاز استاتور به طور مستقیم به شبکه وصل شود و سیممتصل می RSCها به های لغزان و جاروبکروتور از طریق حلقه

های استاتور پیچی به توان الکتریکی تبدیل شده و توسط سیمشود. توان دریافت شده توسط توربین بادی توسط ژنراتور القائمی

 گردد. و رتور به شبکه ارسال می
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   RSCالف( کنترل مستقیم توان 

به شبکه نیازمند تنظیم ولتاژ استاتور است طوری که با ولتاژ شبکه سنکرون شود. هدف مبدل  DFIGاتصال ژنراتور القایی 

سنکرونیزاسیون است. این شرایط عبارتند از هم فاز بودن، هم فرکانس و هم دامنه  برآورده کردن شرایط RSCسمت روتور 

 بودن بردار ولتاژ شبکه و استاتور. 

DFIG
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 RSCبرای  DPCبلوک دیاگرام روش : 4شکل

 

ا شبکه مبادلۀ توان دارد. ب DFIGدر حالت اتصال استاتور به شبکه، ژنراتور القایی  ای:توان اکتیو و راکتیو لحظه .0

بیان کرد  01و  05توان به صورت معادالت اگر از مقاومت استاتور صرفنظر شود، توان اکتیو و راکتیو استاتور را می

(Xu and Cartwright, 2006) .  

95  

96 
 

 هانیاکنترل کرد.  و  توان از طریق تنظیم ، توان اکتیو و راکتیو را می01و  05طبق رابطه 

 .(Abad et al, 2008)هستند  راستاهمی بردار شار روتور بوده و به ترتیب بر شار استاتور عمود و هامؤلفه
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 موقعیت  ار استاتور و کنترل توان هیسترزیس: .2
92  

98 
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 DPCده در دیاگرام روش گر دو سطحی و سه سطحی مورد استفامقایسه: 5شکل

 

شود، این جدول اجازه بیان می 0انتخاب بردار مناسب اعمالی به مبدل سمت روتور توسط جدول  جدول کلیدزنی: .0

 .(Xu and Cartwright, 2006)دهد کنترل توان اکتیو و راکتیو مبادله شده با شبکه را می

 
 RSC: جدول کلیدزنی بهینۀ 0جدول

 
 

   GSCن ب( کنترل مستقیم توا
 F-DPCمرسوم  و روش  DPCاست. این ولتاژ با استفاده از  dcهدف اصلی مبدل سمت شبکه حفظ یک ولتاژ ثابت لینک 

 .(Noguchi et al, 1998)شودکنترل می

کنترل مرسوم مستقیم توان: کنترل مستقیم توان مبتنی بر قوانین کنترلی یکسان با تکنیک کنترل مستقیم گشتاور  .0

شود. در کنترل مستقیم .  اختالف یکتای میان آنها متغیرهایی هستند که به طور مسقیم کنترل میگیردصورت می

شوند، در حالی که در کنترل مستقیم توان، گشتاور، گشتاور الکترومغناطیسی و شار روتور به طور مستقیم کنترل می

شوند. بلوک دیاگرام روش کنترل دل کنترل میهای اکتیو و راکتیو استاتور با انتخاب وضعیت بهینۀ کلیدزنی مبتوان

 قابل مشاهده است. 1برای مبدل سمت شبکه در شکل  (DPC)توان 
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 GSCبرای  DPCبلوک دیاگرام روش : 1شکل

 

 گردد.های زیر استفاده میبرای محاسبه توان اکتیو و راکتیو از فرمول

91  

70 

 

79 

 

 

 را نشان می دهد. 1مورد استفاده در بلوک دیاگرام شکل  GSCدول کلیدزنی ، ج0جدول

 GSC: جدول کلیدزنی 0جدول

00S 00S 01S 9S 0S .S 1S 5S 4S 0S 0S 0S 
  

V1 V5 V5 V4 V4 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V1 1 1 

V1 V5 V. V4 V1 V0 V. V0 V0 V0 V. V1 0 1 

V0 V1 V1 V5 V5 V4 V4 V0 V0 V0 V0 V0 1 0 

V1 V1 V. V. V1 V1 V. V. V1 V1 V. V. 0 0 
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 کنترل فازی مستقیم توان:  

این روش مبتنی بر همان ایده انتخاب بردارهای کلیدزنی است، ما فقط کنترل هیسترزیس و جدول کلیدزنی را با کنترلر فازی 

به کار  FLCبه عنوان ورودی برای  ایم، خطاهای توان و بخش ولتاژ منبعشود جایگزین کردهبه صورتی که در شکل دیده می

ممدانی  Min-Maxاست. عملکرد سیستم فازی بر اساس قانون  GSCنیز بردار مناسب اعمال شده به  FLCروند، خروجی می

 است، جدول کلیدزنی همانند بخش قبلی است. 

 

 کنترلر هیسترزیس توان اکتیو b)کنترلر هیسترزیس توان اکتیو  a): .شکل

 

 
 انتخاب بردار خروجی b)تعیین بخش ها  a): 0شکل

 

   GSCسازی مبدل سمت  بکه نتایج  بیه

های ورودی نشان داده شده است. عملکرد جریان 01و 9های در شکل DPCو  F-DPCسازی روش های کنترل نتایج شبیه

لی بهتر از روش آید که خیبدست می F-DPCآمیز با به طور موفقیت PWMیکسوساز   (THD=4.89%)تقریبا سینوسی 

توان دید که ولتاژ باس می 01و  9است. در شکل DPC (YHD=7.28%)های ورودی برای است. اعوجاج جریان  DPCکنترل

dc  گردد. ثانیه و با نمایش پاسخ دینامیکی سریع ، خیلی زود به مقدار اصلی خود باز می 4/1در دقیقا 

در حالت  DFIGنراتوری به موتوری تغییر کرده است. ابتدا ژنراتور القایی از وضعیت ژ DFIGثانیه، ژنراتور القایی  0/0در 

، اما در بخش دوم (Pr > 0)کند کند و به این معنی است که روتور توان اکتیو مصرف میژنراتوری با سرعت زیرسنکرون کار می

 کند چون روتور در حال تولید توان اکتیو استتوان در جهت مخالف عبور می
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 (Pr < 0)با تغییر شکل جریان شبکه آشکار مشخص است.  00و  00های . این موضوع در شکل 

  

 DCولتاژ لینک  c)، % ./00 =جریان شبکه  b THD)،  جریان سه فاز شبکه DPC (a: نتایج شبیه سازی روش کنترل 9شکل

 

ولتاژ  c)، % ./00 =جریان شبکه  b THD)،  بکهجریان سه فاز ش F-DPC (a: نتایج شبیه سازی روش کنترل فازی مستقیم توان 01شکل

 DCلینک
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  RSCسازی مبدل سمت روتور نتایج  بیه

 سازی حاصل از ثابت بودن سرعت روتورنتایج  بیهالف( 

با استفاده از متلب/سیمولینک انجام شد.  DFIGسازی روش کنترلی ارائه شده برای یک سیستم تولیدی مبتنی بر شبیه 

 0011برابر  dcداده شده است. ولتاژ نامی لینک 4مگاوات بوده و پارامترهای آن در جدول  0دارای توان  DFIGژنراتور القایی 

شود. مبدل سمت روتور برای کنترل توان اکتیو و راکتیو استاتور ژنراتور میکروفاراد قرار داده می 01111برابر  dcولت و خازن 

 رود. ارائه شده به کار می DPCوان و بر اساس روش کنترل مستقیم ت DFIGالقایی 

 

  %4/.5=  استاتور جریان c THD)توان اکتیو و راکتیو استاتور  c)جریان سه فاز روتور  b)جریان سه فاز استاتور  a): 00شکل

 

 نشان داده00در شکل DFIGطیف هارمونیکی جریان استاتور برای روش کنترل مستقیم توان اعمال شده به ژنراتور القایی 

 آمپر است.  .000هرتز برابر  51بوده و مولفۀ اصلی در فرکانس  % 4/.5های هارمونیکی پایین برابر شده است. که کل اعوجاج

 -0ثانیه از  0/0دهد. توان اکتیو در هرتز را نشان می 01آمپر و  0.11تقریبا  RMSسه جریان روتور با مقدار  00شکل

 کند و توان راکتیو در مقدار صفر ثابت است. + )موتوری( تغییر می0)ژنراتوری( به 

های خالص سینوسی و متعادل را به شبکه تزریق شود، استاتور تحت این شرایط هنوز جریاندیده می 00همانطور که در شکل

 کند. می

 

 سازی حاصل از تغییر سرعت روتورب( نتایج  بیه

های کنترلی ارائه شده بررسی شود. همانطور یز انجام گرفته تا طرحهای انجام گرفته در حالت تغییر سرعت روتور نسازیشبیه

یابد. مرجع توان دور بر دقیقه افزایش می 0011به  0011ثانیه، سرعت روتور از  0/.تا  0/0شود، در طی دورۀ که دیده می
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قریبا صفر ثابت است تا ضریب توان کند، و مرجع توان راکتیو در مقدار ت+ ]مگاوات[ تغییر می0به  -0ثانیه از  0/0اکتیو در 

 بخش است. واحد حاصل شود. مجددا پاسخ سیستم رضایت

شود. همچنین، یک رفتار ( میPIهای دینامیکی سریع در ماشین به دلیل کنترل موثر )نه کنترلر این روش موجب پاسخ

ر دو حالت ژنراتوری و موتوری در دهد، که قادر به کار در شرایط سرعت متغیر برای هتعقیبی خوب از خود نشان می

 های زیرسنکرون و فوق سنکرون است. سرعت

 

  سرعت روتور c)توان اکتیو و راکتیو استاتور  c)جریان سه فاز روتور  b)جریان سه فاز استاتور  a): 00شکل

 
 سازی شده: پارامترهای ماشین شبیه4جدول
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 گیرینتیجه

های اکتیو و راکتیو بدون تبدیل جهت کنترل مستقیم توان DFIGن برای ژنراتور القایی در این مقاله روش کنترل مستقیم توا

 ارائه شده است.  FOCمختصات و کنترلرهای فعلی به کار رفته در درایو 

قادر است تحت شرایط گذرا پاسخ دینامیکی   GSCو مبدل سمت شبکه  RSCروش کنترلی ارائه شدهبرای مبدل سمت روتور

ها هم مشخص است. با این حال، دارای معایبی نیز هست: ریپل توان سازیآورد که این موضوع از نتایج شبیه سریعی بدست

پاسخ دینامیکی عالی و عملکردهای خوبی در حالت  DPCراکتیو زیاد بوده و همچنین فرکانس کلیدزنی متغیر است، اما 

 ی توان باال خیلی مفید است. دهد که برای کاربردهای انرژی بادماندگار از خود نشان می
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