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 با كنترل كننده فازي  DFIGپايداري فركانس توربين بادي بهبود 
  تحت حداكثر تغييرات سرعت باد هانسبت به ساير كنترل كننده

 

  مهدي پورقلي ،نيااحمد سالمارژنگ مرادي گهرت، 

  شهيد عباسپور و مهندسي پرديس فني
  دانشگاه شهيد بهشتي

  ايرانتهران، 
moradiarjang@yahoo.com  

 

در اين مقاله، حداكثر تغييرات سرعت باد براي پايداري  –چكيده 
گيرد. بدين منظور توان مورد بررسي قرار مي DFIGفركانس خروجي 

بكار گرفته شده در يك توربين بادي با  DFIGخروجي استاتور ژنراتور 
منظور كنترل گشتاور مكانيكي خروجي و استفاده از كنترل كننده فازي به 

ريزي حالت كليدزني مبدل الكترونيك قدرت كنترل شده همچنين برنامه
هرتز نقطه ناپايداري در نظر گرفته  2,5است. تغييرات فركانس برابر با 

شده است.  در اين مقاله نتايج حاصل از كنترل توان خروجي استاتور به 
وي زاويه پره توربين مقايسه گرديده هاي مختلف ركنندهازاي كنتزل

است. كنترل توان خروجي استاتور يك روش ابداعي و جديد بوده كه 
هاي توربين و روش كنترل حالت كليدزني در دو بخش كنترل زاويه پره

هاي مرسوم با كمك يك باند كه در اين روش بر خالف روش
حاسبه گرديده و هيسترزيس خطاي توان اكتيو و راكتيو با مقادير مرجع م

شود. زني انجام ميريزي حالت كليدبر اساس يك جدول ابتكاري برنامه
- در اين حالت هر دو نوع كنترل همزمان و بصورت مكمل هم كار مي

-به DFIGشده در اتصال به ژنراتور كند. توربين بادي در نظر گرفته 

ه اي فرضي با فركانس و توان ثابت متصل شدصورت مستقل به شبكه

ها حاكي از عملكرد مناسب طراحي سازياست.  نتايج پايداري در شبيه
  باشد.ها ميكنندهكنترل

، كنترل هيسترزيس، جدول مرجع، 1DFIGهاي كليدي:ژنراتور واژه 
  مبدل سمت روتور، مبدل سمت شبكه، توان استاتور

  مقدمه .1
نتي از ساختارهاي تبديل س ترمتفاوتسيستم تبديل انرژي باد بسيار 

الزم  هاآنها بوده و جهت انجام محاسبات ديناميكي روي نظير ساير توربين
ي قدرت هاستميسقطعات مورد مطالعه قرار گيرند. تحليل انرژي  زيراست 

باشد ي مياسادهكار  نسبتاً 2PIDي مانند سازمدلهاي كالسيك كنندهبا كنترل
 استانداردشدهده و حتي شها شناختهكنندهموضعي و كنترل هامدلكه ا چر
  باشند.مي

                                                            
1 Doubly Fed Induction Genrator 
2 Proportional Integral Derivative 
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تنها توان  DFIGدر رابطه با ژنراتور  شدهانجامدر برخي از كارهاي 
هاي توربين مكانيكي، كه خروجي توربين بادي بوده از طريق تغيير زاويه پره

شود كه كنترل مستقيم روي يمكه اين عملكرد باعث  ]2, 1[شودكنترل مي
توان خروجي استاتور كه بايد ثابت باشد صورت نگيرد. در برخي ديگر 

ي انجام دهد و به نحوه به درستفرض بر آن است كه مبدل كار خود را 
از  به كنترل حالت كليدزني ]5[. مرجع ]4, 3[كليدزني پرداخته نشده است

هاي پردازد كه اين روش شامل فرمولطريق مدوالسيون فضاي برداري مي
كند. در برخي مقاالت يمسازي را مشكل يادهپپيچيده است كه محاسبات و 

پرداخته است كه در  3PWMبه كنترل حالت كليدزني از طريق مدوالسيون 
شده يجادااين حالت خطاي زيادي بين توان خروجي استاتور و توان مرجع 

  .]7, 6[ و در نتيجه نتايج با دقت باال نخواهند بود

به كنترل همزمان زاويه پره توربين و كنترل حالت كليدزني  در اين مقاله
فازي توان مكانيكي كننده پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از كنترل

كنترل شده است. ضرايب متغيرهاي ورودي و همچنين توابع عضويت كنترل 
- حاصل شدهكننده فازي با فيدبك گرفتن از متغير خروجي (توان مكانيكي) 

اند. ضرايب بهينه با استفاده از معادله توان مكانيكي بر حسب زاويه پره 
توربين حاصل شده است. براي صحت سنجي نتايج بدست آمده با يك 

مقايسه گرديده است. در بخش كنترل حالت كليدزني  PIDكنترل كننده 
يو ي مرسوم با كمك يك باند هيسرزيس توان اكتيو و راكتهاروشبرخالف 

زني انجام ريزي حالت كليدبا مقادير مرجع مقايسه شده و از روي آن برنامه
  گيرد.يم

ي گرديده است: در دهسازمانادامه مطالب اين مقاله به صورت زير 
سازي بخش كنترلي و الگوريتم هاي فازي استفاده شده بررسي مدل 2بخش 

ليدزني اينورتر و ي كشود. چگونگي استفاده از باند هيسترزيس و نحوهمي
ي كليدزني يك روش در بخش سه آورده شده است. نحوه كننده يكسو

جديد و با استفاده از چند جدول مرجع بوده كه در ضميمه آورده شده اند. 
ي بخش قدرت ارائه گرديده و نحوه اتصال شبكه از سازمدل 4در بخش 

سازي ج شبيهنتاي 5سازي گرديده است. در بخش طريق مبدل به روتور مدل
از شبكه در سمت روتور و توان استاتور و  شدهگرفتهشامل تغييرات توان 

يتاً در بخش نهاگيرند. همچنين سرعت چرخش روتور مورد بررسي قرار مي
  گيري انجام شده است.نتيجه 6

                                                            
3 Pulse Wide Modulation 

 هاي توربينكنترل زاويه پره  .2

  اند از:هاي زاويه پره توربين عبارتكنندهكنترل

 PID كنندهكنترل -1

 كننده فازيكنترل  -2

با كنترل حالت كليدزني و از طريق ولتاژ تحريك روتور قصد اين مقاله 
مقاله فرض بر آن است كه در اين  .كنترل توان خروجي استاتور را دارد

توان مكانيكي خروجي توربين بادي نبوده و اين توان با  ي بر رويكنترل
ات در روند اين تغييركه  كنديمتغيير  به شدتتغييرات سرعت باد 

زاويه پره توربين به صورت  شده است.نمايش داده 6شكل 
'10  است. شدهگرفتهدر نظر 

12در ابتدا برابر باسرعت باد  /wV m s  بنابوده كه چون مقدار م 
1مقدار آن بر حسب مقدار مبنا  متر بر ثانيه است 12 .wV p u است 

  كه در نتيجه:

( . )
( . ) 1

( . )
g

w

V pu
pu

V pu
     

3

1
1 . 0 2

1 0 . 0 3 5
0 . 0 8 1

X X

  

  


 

 

0.64 0.68
1.03 ( 0.023 0.347) exp(0.6 ) 0.2775p pC C

X X
          

0.2775 .m p wind mP C P P pu    
14اگر  /wV m s   1.17مقدار آن بر حسب مقدار مبنا .wV p u است .  

0.857   
1.16X   
0.2468pC   
0.3924 .mP p u  

10اگر  /wV m s   0.833مقدار آن بر حسب مقدار مبنا .wV p u است.  
0.3165pC   
0.162 .mP p u  

 

 يهاي فازالگوريتم .2,1

كه  شدهينوع الگوريتم براي كنترل فازي در اين پروژه بررس چهار
  عبارت است از: 
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  (نوع اول) mPتك ورودي تك خروجي ورودي

  (نوع دوم) mتك ورودي تك خروجي ورودي

m,ها دو ورودي تك خروجي ورودي mP   سوم)(نوع  
g,ها دو ورودي تك خروجي ورودي mP P  (نوع چهارم)  

در اين مقاله، فقط فقط توابع عضويت و قوانين حاكم بر آنها براي 
تغييرات كننده در اين نوع كنـترلكننده نوع چهارم بررسي مي شود. كنترل

بادي  توان كشيده شده از سمت شبكه كه ورودي روتور ژنراتور توربين
به ورودي  است و تغييرات توان مكانيكي كه خروجي توربين بادي است،

تغييرات  كننده به عنوان به عنوانو خروجي كنترل كننده داده شدهكنترل
به منظور  شود.داده مي هاي توربين به ورودي توربين باديدرجه زاويه پره

ور براي كنتـرل اين دست 49كننده در كنتـرل سيگنال باال بردن كارايي كنترل
كه مطابق  روندكه براي يك وضعيت فازي به كار مي شودسيگنال تعريف مي

تعريف شده اند. همچنين با فيدبك گرفتن از خروجي ضرايب  1جدول 
كشيده شده از شبكه و تغييرات توان مكانيكي انتخابي براي تغييرات توان 

  در نظر گرفته شده است. 1و  1,5

فازي  كنندهدر كنترل هاي وروديحالت بر اساسوجي خر حالت 1جدول  
 چهارم

PL  PM  PS  ZE  NS  NM  NL \g MP P 

ZE NS NS  NM  NL NL NL NL 
PS ZE NS  NM  NM NM NL NM 
PM PS ZE  NS  NS NM NL NS 
PL PM PS  ZE  NS NM NL ZE 
PL PM PS  PS  ZE NS NM PS 
PL PM PM  PM  PS ZE NS PM 
PL PL PL  PM  PS PS ZE PL 

  

 PIDكنترل كننده  .2,2

كننده نوع اول كننده ورودي و خروجي مانند كنترلدر اين نوع كنترل
فازي بوده يعني ورودي همان تغييرات گشتاور مكانيكي و خروجي تغييرات 

كننده تناسبي هاي توربين است. كه بايستي ضرايب بهينه براي كنترلزاويه پره
ير حاصل شود. با يك ميزان سازي در متلب ضرايب به گو همچنين انتگرال

  آيند.صورت زير بدست مي

KP=53,268   KI=18,263   KD=1,285  

 سيستم مورد مطالعه يسازمدل  .3

   سازي بخش كنترليمدل .3,1
در دو بخش مجزا در كنترل حالت كليدزني و كنترل  كنندهكنترلطراحي 

- هاي بعد تشريح ميبخشكه در زاويه پره توربين صورت پذيرفته است 

  سيستم مورد مطالعه است. دهنده دياگرام كلينمايش 1گردند. شكل 

 

 DFIG توربين باديبخش قدرت : 1شكل 

  

 و كننده)س(يك سمت شبكه مبدل نترل كليدزنيك   2,2,1

است كه اين  4DPCزني از طريق كنترل مستقيم توان نحوه كنترل كليد
است با اين تفاوت كه  5DTCيه به روش كنترل مستقيم گشتاور روش شب

 2بجاي گشتاور و شار استاتور، توان اكتيو و راكتيو همانطور كه در شكل 
شوند. براي كنترل كليدزني مبدل سمت شبكه نمايش داده شده، كنترل مي

  بايد ثابت نگه داشته شود. dcاندازه ولتاژ 

                                                            
4 Direct power control 
5 Direct torque control 
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  )كننده كسو: كنترل كليدزني مبدل سمت شبكه (ي2شكل 
مستقيم توان را كنترل  به طوردهد كه تغييرات جريان نشان مي 1معادله 

- كند. بنابراين رابطه توان و تغييرات جريان به صورت خطي است و ميمي

و  1طور كه در معادالت توان به صورت مستقيم توان اكتيو و راكتيو را همان
در جدول مرجع بر اساس بردار   kشده، كنترل كرد. انتخابنشان داده  2

شود و حاصل مي d-qفضايي جريان سمت شبكه مبدل در مختصات 
  شود.بخش تقسيم مي 12شود، به ديده مي 3همانطور كه در شكل 

       )1(  0.03 1 1

0.03 1 0

g

g

P input

P input

   

    
  و

)2(  0.03 2 1

0.03 2 0

g

g

Q input

Q input

   

    

 

  d-qازاي زاويه جريان سمت شبكه در محور به  kهاي مختلف : ناحيه3شكل 
  

در اين مقاله مرجع خطا بر حسب پريونيت براي هر دو توان اكتيو و 
 2و  1كه در معادالت  همان طوردر نظر گرفته شده است.  0,03راكتيو 

مرجع  آورده شده، اگر اختالف بين توان اكتيو واقعي سمت شبكه و توان
شود. به مي 1شد، خروجي بلوك هيسترزيس به صورت  0,03تر از بيش

گيرد. سپس زاويه فاز همين ترتيب براي توان راكتيو نيز مقايسه صورت مي
گيرد. بدين ترتيب حالت قرار مي 12در  3بندي شكل جريان بر اساس ناحيه

لتاژ شود. حال با داشتن وحاصل مي 2ورودي افقي جدول مرجع ضميمه 
 4جدول  اساس بركننده خروجي جدول مرجع وضعيت كليدزني  يكسو

  شود.تعيين مي

 (اينورتر) كنترل كليدزني مبدل سمت روتور 2,2,2

هاي شبكه، روش كنترل مستقيم توان در بعد از اتصال استاتور به ترمينال
شود. در برنامه كنترل مستقيم توان متغيرها سمت روتور مبدل استفاده مي

شوند متغيرهاي كنترل شونده توان اكتيو و وسط حلقه هيسترزيس كنترل ميت
ديده شده حلقه  4و  3طور كه در معادالت باشند. همانراكتيو استاتور مي

شود كه اگر قدر مطلق خطاي توان هيسترزيس به اين صورت تعريف مي
 در صورت كمتر بودن آن خروجي 1بيشتر شود خروجي  0,03استاتور از 

بردار فاز ولتاژ روتور  به همراهدهد. اين دو متغير خروجي رابر با صفر ميب
  كنند.وضعيت بهينه كليدزني را ايجاد مي d-qدر محور 

 

  : كنترل كليدزني مبدل سمت روتور (اينورتر)4شكل 
برده و سپس با  d-qبايد ولتاژ روتور در مختصات  kبه منظور انتخاب 

بردار ممكن ولتاژ  6كه باعث ايجاد  شودانتخاب  kناحيه  5فاده  شكل است
آورده شده است. براساس  1شود كه در سطر اول جدول مرجع ضميمه مي

شود و با آورده شده ولتاژ خروجي انتخاب مي 1جدول مرجع كه در ضميمه 
وجي جدول مرجع وضعيت هر كليد به ازاي ولتاژ خر 3استفاده از جدول 

  شود.حاصل مي
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  d-qازاي زاويه جريان سمت روتور در محور به  kهاي مختلف : ناحيه5شكل 
  

)3(  0.03 1 1

0.03 1 0
s

s

P input

P input

   
    

  

 و

)4(  0.03 2 1

0.03 2 0
s

s

Q input

Q input

   
    

 

 هاي اكتيوبنابراين با تغيير بردار شار روتور در جهت محور عمودي توان
خطاي توان اكتيو و راكتيو و بردار فضايي  بر اساسكنند. و راكتيو تغيير مي

كند، را تعيين مي kمقدار  5كه با استفاده از شكل  d-qولتاژ در مختصات 
 نشان داده 1شود كه در ضميمه خروجي به صورت جدول مرجع حاصل مي

وضعيت شده است. حال با داشتن ولتاژ خروجي و با توجه به جدول يك 
  شود.كليدزني كليدهاي اينورتر مشخص مي

  

  سيستم قدرت يسازمدل .4

آمده در  به دستمعادالت پارك  براساسماشين القايي كه  سادهمدل 
  است: شدهدادهنشان  21تا  18معادالت 

)18(  .sd
sd s sd s sq

d
V R i

dt

    

)19(  .sq
sq s sq s sd

d
V R i

dt


   

)20(  ( ).rd
rd s rd s rq

d
V R i

dt

      
 

)21(  ( ).rq
rq s rq s rd

d
V R i

dt


     

 
  

نشان  25و 24، 23، 22در معادالت همچنين شار استاتور و روتور 
  است: شدهداده

)22(  . .sd s sd rdL i M i   
)23(  . .sq s sq rqL i M i   
)24(  . .rd r rd sdL i M i   
)25(  . .rq r rq sqL i M i   

  

  آمده است. 27و  26در معادالت  از استاتور به شبكه شدهدادهتوان 

)26(  3
( ).cos

2s sd sd sq sqP V i V i  
 

)27(  3
( ).sin

2s sd sd sq sqQ V i V i  
 

  

  آورده شده است. 29و  28در معادالت  از روتور به شبكه شدهدادهتوان 

)28(  '( ).cosg gd gd gq gqP V i V i   
)29(  '3

( ).sin
2g gd gd gq gqQ V i V i  

 
  

  شود.توصيف مي 30با معادله  يكيتوان مكان

)30(  
m s g lossP P P P   

 

 سازيشبيهنتايج  .5

 گرفتهانجام Simulink Matlab ارافزاين مقاله با استفاده از نرم سازيشبيه
(و سرعت باد 

wnV(  شدهگرفتهدر نظر  ييراتو تغمتر بر ثانيه است  12برابر 
 امترهاي ژنراتورپار .پريونيت است 2/0معادل با  يباًتقرثانيه بوده كه متر بر  2

  زير است: به قرار شدهگرفتهبكار 
2 /wnV m s  12 /wnV m s 
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10pitchangle   ( . ) 1 .gV p u p u 
' 0.01965 .s rR R p u  24000

1200

60

n

n

P VA

V V

f Hz





 

Pitch angle  بهنحوه اتصال آن  هاي توربين است ورهپهمان زاويه 
ميزان يك توربين بادي آزمايشي انتخاب شده است.  بر اساسو تقريبي  طور

  نشان داده شده است. 9تا  6در نمودارهاي  استاتورتوان 

 

  بدون كنترل توان مكانيكي استاتورتوان  : 6شكل 
 

 

  PIDبا كنترل كننده  شده از شبكهتوان جذب: 7شكل 
 

 

  اولكننده فازي نوع توان استاتور با كنترل: 8شكل 

 

  چهارمكننده فازي نوع توان استاتور با كنترل: 9شكل 

 هاي مختلفكنندهمقايسه عملكرد كنترل .6

- آيد فروجهش توان استاتور در حالتبر مي 2كه از جدول  همان طور

ولي زمان نشست توان  كننده فازي مقدار زياديهاي استفاده از كنترل
پس معيار . ها استكنندهاستاتور مقدار كمتري در مقايسه با ساير كنترل

ار ديگري براي ارزش گذاري بر كنترل كننده بايد وجود داشته باشد. اين معي
انرژي حالت گذر توان استاتور معلوم  بهبا توجه انرژي حالت گذار است. 

همان  كه استفاده از كنترل كننده فازي براي بهبود سيستم كارا است. گرددمي
آيد، فروجهش به دو شكل بوده كه كه از نمودارهاي توان استاتور بر مي طور

ثانيه است  0,01از  تركوچك آن اي بوده و زمانلحظه به صورتحالت اول 
زمان كم آسيبي براي سيستم نيست. حالت دوم فراجهش  به خاطركه 

باد  مكانيكي توانبا توجه به اين نكته كه  است.درصد  24كوچك در حد 
- ثانيه است مي 0,6برابر اين توان بعد از لحظه  3در حدود  0,6قبل از لحظه 

  توان اين فروجهش را توجيه كرد.
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 هاي مورد مطالعهكنندهبراي كنترل متغيرها تغييراتيش نما:  2جدول 

  كنندهكنترل

تغييرات 
توان 

مكانيكي 
 پريونيت

زمان 
نشست 
توان 

استاتور 
  ثانيه

فروجهش 
توان استاتور 

  درصد

انرژي گذر 
توان استاتور 
پريونيت در 

  ثانيه

فروجهش 
سرعت 
چرخش 
 پريونيت

-بدون كنترل

  كننده
0,1155 0,093  

64 
  درصد

0,114  0,024  

PID 0,0734  0,094  
36 
  درصد

0,065  0,016  

  0,078  0,0754  فازي نوع اول
72 
  درصد

0,068  0,017  

فازي نوع 
  سوم

  0,014  0,062  درصد 71  0,077  0,0724

فازي نوع 
  چهارم

  0,009  0,038  درصد 52  0,065  0,0367

ي هاكنندهسازي با كنترل مقايسه پايداري شبيه .7
 زهرت 2,5مختلف در محدوده 

ازاي تغييرات پنج با تغييرات سرعت باد نقطه ناپايداري فركانس را به
كنيم. مطابق جدول در حالت بدون كنترل زاويه درصدي سرعت محاسبه مي

شود. در حالي كه با متر بر ثانيه ناپايدار مي 4,3پره توربين سيستم با تغييرات 
متر بر ثانيه  7,3ييرات به كننده فازي نوع چهارم دامنه اين تغاستفاده از كنترل

-متر بر ثانيه تغيير مي 19,3تا  4,7دهد سرعت باد بين رسد. كه نشان ميمي

  كند.

هرتز 2,5ي مختلف برا يهاكنندهسازي با كنترل مقايسه پايداري شبيه:  1جدول   

متر   4,3 كنندهكنترل
  بر ثانيه

متر بر   6,4
  ثانيه

متر بر  6,5
  ثانيه

متر  6,7
  بر ثانيه

متر بر  7,1
  ثانيه

  ناپايدار  ناپايدار  ناپايدار  ناپايدار  ناپايدار  كنندهبدون كنترل

PID ناپايدار  ناپايدار  ناپايدار  ناپايدار  پايدار  

  ناپايدار  ناپايدار  ناپايدار  پايدار  پايدار  فازي نوع اول

  ارناپايد  ناپايدار  پايدار  پايدار  پايدار  فازي نوع سوم

  ناپايدار  پايدار  پايدار  پايدار  پايدار  فازي نوع چهارم

  

 گيري نتيجه .8

 DFIGدر اين مقاله به منظور كنترل توان خروجي استاتور يك ژنراتور 
 شدهارائهاستفاده گرديده است. روش كنترل حالت كليدزني  يزيربرنامهاز 

توان  ي وروديبراي كنترل گشتاور مكانيك كنندهكنترلقادر است بدون وجود 
كنترل كند. به منظور خوبي ه ب بادتحت تغييرات شديد  را خروجي استاتور

بر روي يك سيستم نمونه انجام پذيرفت  سازييهشب شدهارائهبررسي روش 
به ازاي   كنندهكنترلدهنده مناسب بودن عملكرد نشان سازيشبيهكه نتايج 
زايش فرضي تغييرات همچنين با اف .استدرصدي سرعت باد  20تغييرات 

سرعت باد به اين نتيجه رسيده شد كه عملكرد كنترل كننده فازي نوع چهارم 
به ازاي تغييرات شديد باد بسيار كارا بوده و توربين با استفاده از كنترل كننده 

 مورد مطالعه توانايي پايدار ماندن با تغييرات شديد باد را دارد.
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  ضميمه
در جدول اول حالت بهينه كليدزني براي مبدل سمت روتور(اينورتر) 
آورده شده و در جدول دوم حالت كليدزني براي مبدل سمت شبكه 

  (يكسوكننده) بيان گرديده است.

 (اينورتر): جدول مرجع حالت بهينه كليدزني براي سمت روتور 2جدول 

دي ورو 1 2 3 4 5 6
2 

ورودي 
1 

4V3V2V  1V  6V  5V  1 1 

2V1V6V  5V  4V  3V  1 0 

5V4V3V  2V  1V  6V  0 1 

1V6V5V  4V  3V  2V  0 0 
 

  
 ه)(يكسو كنند: جدل مرجع حالت بهينه كليدزني براي سمت شبكه 3جدول 

ورودي  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 

ورودي 
1 

5V4V4V  3V  3V2V2V1V1V6V6V  5V  0 1 

0V0V7V  7V  0V0V7V7V0V0V7V  7V  1 1 

6V5V5V  4V  4V3V3V2V2V1V1V  6V  0 0 

1V6V6V  5V  5V4V4V3V3V2V2V  1V  1 0 
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