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چکیده  -امروزه استفاده از سیستم های مبتنی بر انرژی باد گسترش چشمگیری پیدا کرده است.یکی از پرکاربردترین آن ها سیستم بادی با ژنراتور
القایی دوسو تغذیه می باشد.در این سیستم ژنراتور متصل گردیده به شبکه از سیستم کنترلی تکسیکلی برای کنترل مبدل خود استفاده کرده
است .مبدل سمت ژنراتور ،سرعت ژنراتور را تنظیم میکند و مبدل سمت شبکه ،توان راکتیو را کنترل مینماید .روش کنترلی پیشنهادی بر روی
یک شبکه ،شبیهسازی شده است .هدف  ،بهبود کنترل توان اکتیو ورودی به ژنراتور و نیز کنترل توان راکتیو باس بار سمت ترمینال ژنراتور با یک
کنترل کننده تک جهته (تک سیکلی) تحت حالتهای تغییر بار ،اعمال خطا و همچنین بارهای نامتقارن از قبیل بار غیرخطی است .نتایج شبیهسازی،
توانایی استراتژی کنترل را نشان میدهد.
کليد واژه -هارمونيک ،مبدل پشت به پشت ،ژنراتور القایی دوسو تغذیه ،بار غيرخطی،خطای تک فاز.

 -2ماشين آسركرون
 -1مقدمه
گستتتترس استتتتفتاده از مراب انرژی های تجدیدپذیر به ستتتب
ستازگاری با محي زیستت و دستترسی راحت و که هزیره آنها است
]. [1استتفاده از انرژی باد در بستياری از کشورهای اهان ،رو به فزونی
گذاشتتته استتت .باد یكی از مهمترین مراب انرژی تجدیدپذیر میباشتتد
که از دیر باز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است .در شرای کرونی
با تواه به توايهپذیری اقتصتادی انرژی باد در مقایستته با سایر مراب
انرژیهای نو ،بهرهگيری از انرژی باد مورد تواه ادی قرار گرفته است
که کشور ایران نيز از این قاعده مستثری نيست .بطور کلی ،یک توربين
بادی می تواند به انواع ژنراتورهای سته فاز متصتش شود .امروزه نياز به
ایجاد یک اریان الكتریكی سازگار با شبكه ،توس مبدلهای فرکانسی
متصتتش به شتتبكه قابش حش استتت ،حتی اگر اریانها به دو صتتور
متراوب در فرکانس متغير و یا اریان بصتتور مستتتقيه( )DCباشتتد.
ژنراتورهای متداول مورد استفاده در توربين بادی عبارترد از:
1
 -1ماشين سركرون

استتفاده از ژنراتورهای القایی (آستركرون) در سيستههای تبدیش
انرژی باد ،به دليش ارزانی ،استتتتحكا و نياز که آنها به نگهداری در
حال افزایش است ] .[2از مهمترین مزیتهای این ژنراتورها ،میتوان به
پایداری ،ستاختمان مكانيكی ستاده و توليد انبوه با قيمت پایين اشاره
کرد .در سالهای اخير توربينهای بادی با تغذیه دوبش ( 2)DFIGبسيار
مورد تواه ستتازندگان قرار گرفتهاند .متغير بودن ستترعت آنها ،این
قابليت را ایجاد میکرد که توربين بتواند در محدوده وستتتي تری از
وزس باد در راندمان ماکزیمه خود کار کرد ] .[3از مزیت دیگر DFIG
میتوان به اذب نوستتانا باد با تغيير ستترعت چرخش روتور و عد
انتقال آنها به شتبكه اشتاره کرد .بشش کرترلی یک ستيسته بادی از
امله با اهميتترین قستمت مواود در سيسته اهت دریافت بهترین
راندمان ،بشمار میآید .بيشتر روسهایی که تاکرون معرفی شده است،
عالوه بر مزایتای اراهته شتتتده ،معتایبی نيز داشتتتتته اند .از امله این
روسهای ،میتوان به روس مدوالسيون پهرای پالس ( )PWMکه یک
روس کرترلی خطی استتتت ،اشتتتاره کرد .روسهتتای دیگری متتانرتتد

- Synchronous machine
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- Double Fed Induction Generator
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 Programmed PWM ،SPWMواتتود دارنتتد کتته زیتترشتتتتاختته
مدوالستتيون  PWMهستتترد ] .[4,5در مرا ] [6از روس کرترل مد
اریان که از امله روسهای پرکاربرد در کرترل ستتيستتته بادی بوده،
استفاده شده است.
روسهای کرترلی دیگری نيز مانرد  SVMو  MRASنيز استتتفاده
شتتده استتت که البته کاربرد کمتری نستتبت به  PWMدارد ] .[7,8به
روسهای مشتلفی برای کرترل سيسته بادی اشاره شد .در ادامه مقاله
در بشش  2مدل ستيستته بادی با استفاده از  DFIGآورده شده است،
در بشش ( )1-2ساختار یک نيروگاه بادی تشریح شده است ،در بشش
( )2-2مدل توربين بادی مورد بررستتی قرار میگيرد ،در بشش ()3-2
متدل ژنراتور  DFIGبيتان گردیتده استتتت ،در بشش  3کرترلکررتتده
تکستيكلی توضتيح داده شده است ،بشش  4نتایج شبيهسازی توس
نر افزار  MATLABبيان گردید و همچرين مقایستتته ایی بين بهبود
توان اکتيو و راکتيو نسبت به روس کرترلی مرسو  PWMانجا گردید
و سترانجا در بشش آخر ،نتيجهگيری از روس پيشترهادی آورده شده
است.

شكش ( :)1ژنراتور  DFIGمتصش به مبدل پشت به پشت

 -2-2مدل توربین بادی
معادال توربين بادی به شكش زیر است:
() 1

() 3

 -1-2ساختار نیروگاه بادی

()4

همانطورکه در شكش ( )1نشان داده شده است ،ساختار یک
نيروگاه بادی بصورتی طراحی میشود که مدار استاتور DFIG
بطور مستقيه و مدار روتور آن توس یک مبدل پشت به
پشت( 3مبدل سمت ژنراتور و مبدل سمت شبكه) با
حلقههای لغزان به شبكه متصش میگردد .بين دو مبدل یک
خازن که اصطالحا به آن ليرک  dcگفته میشود قرار
میگيرد .این خازن بعروان ذخيره کررده انرژی و به مرظور
ثابت نگاه داشتن تغييرا ولتاژ (ریپش ولتاژ) بكار میرود .در
شرای عملكرد عادی DFIG ،از طریق مبدل سمت شبكه
میتواند بطور مستقش از هه ،توان اکتيو و راکتيو مورد نياز را
در سيسته کرترل نماید ].[9,10در این مقاله روس کرترلی
موسو به کرترل تکسيكلی ] ،[11,12بر روی ژنراتور القایی
دوسو تغذیه پياده سازی شده است.

𝟐

در معادله فوق ) Cp (λ,βضری توان است .ضری توان تابعی از زاویه
پيچش پرهها ( )βو نسبت سرعت خطی نوک پره به سرعت باد ( )λاست
که از رابطه زیرقابش تعریف است.
𝑹 𝒃𝒓𝒖𝒕𝝎

()2

 -2مدل سیستم توربین بادی با استفاده از DFIG

- Back To Back Convertor
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در رابطه فوق 𝟏𝐜 تا 𝟗𝐜 با تواه به اطالعا
مرظورشبيه سازی ضری توان تعيين می شوند .
می توان توان وگشتاور مكانيكی بصور زیربه دست می آید:

توليدکرردگان به

()5
()6

𝑫𝑵𝑰𝑾𝑷 𝒑𝑪 = 𝒉𝒄𝒆𝑴𝑷
𝐡𝒄𝒆 𝑴𝑷
𝒃𝒓𝒖𝒕𝝎

= 𝐡𝒄𝒆𝑴𝑻

زمانی که توربين انرژی از باد میگيرد سرعت باد که خواهد شد که این
خود باعث ادا شدن توربين از مسير باد میشود.
آلبر بتز 4فيزیكدان آلمانی در  1۱1۱اثبا کرد که یک توربين
حداکثر میتواند  5۱درصد از انرژی بادی که در مسير آن میوزد را

3
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-Betz
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استشراج کرد و به این ترتي 𝐳𝐭𝐞𝐁𝐏𝐂 در معادله زیر هرگز بيشتر از ۰٫5۱
نشواهد شد.

25kv

575v
Wind Farm
AC

Tx

6*1.5MVA

10km Line

𝒛𝒕𝒆𝑩𝑷𝑪 𝟑𝑽𝜜𝝆 𝟐𝑷𝑩𝒆𝒕𝒛 = 𝟏⁄

() 7
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System
1500 MVA
X0/X1=3

6*2MVA
200kW
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Grid

شكش ( :)3شماتيک تکفاز یک مزرعه بادی

 -3عملکرد کنترلکننده تکسیکلی
مهمترین وظيفه کرترل کررده به کار برده شده در این مقاله کرترل
مبدل سمت ژنراتور اهت کرترل توان راکتيو مورد نياز شبكه است .این
کار توس کرترل ولتاژ ترميرال ژنراتور ،و با فرمان دادن به مبدل سمت
شبكه صور میپذیرد.
همانطور که در شكش ( )2ازیيا آن قابش مشاهده است ،ولتاژ سمت
باس ژنراتور نمونهبرداری میشود .با کرترل ولتاژ مذکور ،ميزان تبادل
توان راکتيو به شبكه نيز کرترل میشود.

همانطور که در شتكش ( )3قابش مشاهده است سيسته شبيهسازی
شتتده به شتتبكه توزی  25کيلو ولت متصتتش شتتده استتت .پارامترهای
مربوط به ژنراتور و خ انتقال در بشش ضتتميمه آورده شتتده استتت.
مقداری از توان توليدی توس توربينها به مصرف بار مواود در شبكه
یعری یک بار  2۰۰ KWدر باس  575ولت ( )B575میرستتد و الباقی
توان توليتدی نيز از طریق یک فيدر  25 KVبه طول  1۰ Kmبه یک
مرب با ولتاژ ثابت (باس بار بيرهایت) مرتقش میشتتتود .نقش این مرب
تامين توان مورد نياز مصرفکرردگان در صور کاهش توليد توربينها
استت .در این شتبيهستازی هدف تعریف شتده برای بهيرهسازی ،زمان
بتازیابی ولتاژ به حالت اوليه پس از اعمال تغييرا (اضتتتافه بارخطی و
غيرخطی ،خطا) بوده است.
همانطور که در شتكش ( )4مششص است ،عملكرد کرترلکررده با
انتشاب پارامترهای بدست آمده در حالت افزایش بار با رنگ قرمز نشان
داده شتتتده بته بهيره پارامترهای تشمين زده و به دو حالت دیگر (بار
غيرخطی و خطا) نزدیکتر است ،برابراین میتوان پارامترهای 𝑝𝐾 و 𝑖𝐾
این حتالتت را بجتای شتتترای خطا و افزایش بار غيرخطی نيز در نظر
گرفت.
1.03
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Nonlinear Load
Linear Load

شكش ( :)2مدارکرترلی تک سيكلی در مبدل سمت شبكه

3

2.5

شكش (( - )4الف)

 -4نتایج شبیه سازی
 -1-4شماتیک تک فاز سیستم بادی
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شكش ( :)5سرعت روتور کرترل شده با تک سيكلی

شكش ( :)4مقایسه ولتاژ باس ژنراتور با 𝑝𝐾 و 𝑖𝐾 سه حالت مشتلف در
شرای (الف) اعمال خطا( ،ب) افزایش بار غيرخطی
در شكشهای فوق خ آبیرنگ توس بهيره پارامتر مواود در هر مرحله
از شبيهسازی ایجاد شده است .مشاهده میشود که این خ که بيانگر
سطح ولتاژ باس ژنراتور است دقيقا در مقدار مورد نظر ( )1 puدر زمان
اعمال خطا و یا افزایش بار غيرخطی ( 2ثانيه) قرار میگيرد.

همانطورکه در شكش فوق مششص شده است ،سرعت ژنراتور بسرعت
پس از گذشت  ۰/6ثانيه به مقدار  1پریونيت میرسد (از زیر مقدار نامی
به مقدارنامی) .پس از مدتی در حدود  4/5ثانيه در مقدار مورد نظر
یعری  1/2پریونيت (از مقدار نامی به باالتر از مقدار نامی) قرار میگيرد
و در همان محدوده با نوسانی اندک که ناشی ازتغييرا سرعت باد
ورودی به توربين است ،ثابت میشود.

-2-4کنترل سرعت ژنراتور سیستم
سرعت روتور ژنراتور از عوامش موثر در توان خروای توربين بادی است
که بصور مستقيه در آن اثر میگذارد .برابراین کرترل و تثبيت آن در
مقدار معين ،همواره از اهداف مهه در سيسته بادی بشمار میآید .این
کار توس مبدل سمت ژنراتور انجا میشود که با کرترل آن توس
روس تکسيكلی میتوان سرعت را در مقدار مورد نياز که در این
شبيهسازی در حدود  1/2پریونيت است ثابت نگاه داشت.
در شكش ( )5حالت ماندگار سرعت روتور کرترل شده با روس تکسيكلی
نشان داده شده است.

 -2-4کنترل توان اکتیو سیستم
با تواه به مششصه توان خروای به سرعت ژنراتور و با کرترل سرعت
ژنراتور در مقدار  1/2پریونيت مقدار توان خروای توربين طبق انتظار
برابر  5/۱5مگاوا میشود که در شكش ( )8نشان داده شده است.
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شكش ( :)7عملكرد کرترلکررده در حين افزایش بار
(الف) دامره ولتاژ شين ژنراتور( ،ب) توان راکتيو شبكه

شكش ( :)6توان اکتيو خروای از توربين بادی

 -3-4کنترل توان راکتیو سیستم
در این بشش کرترل توان راکتيو با تواه به ابران افت ولتاژ باس سمت
ژنراتور تحت عوامش زیر را مورد بررسی قرار میدهيه.

 -2-3-4افزایش بارغیرخطی
در شكش ( )8عملكرد کرترلکررده تحت افزایش بار غيرخطی نشان داده
شده است.
1.01

 -1-3-4افزایش بار
در شكش ( )7عملكرد کرترلکررده تحت افزایش بار خطی نشان داده
شده است .در این بشش کرترلکررده تکسيكلی به کرترل ولتاژ باس
 575Vکه بار محلی شبكه نيز به آن متصش شده است ،میپردازد .در
زمان  3ثانيه یک بار خطی ( )RLبطور موازی با بار اوليه ()2۰۰KW
اضافه میشود و سب افت ولتاژ در باس سمت ژنراتور میشود .بطورکلی
پایداری ولتاژ ،توس کرترل توان راکتيو در شبكه انجا میشود.
همانطورکه در شكش (–7ب) مشاهده میشود مثبت بودن توان راکتيو،
نشان دهرده تزریق توان به شبكه و مرفی بودن آن بيانگر اذب توان
راکتيو از شبكه است .با مشاهده شكش ( )7میبيريه که کرترلکررده
تک سيكلی بشوبی توانسته افت ولتاژ ناشی از افزایش بار را با کرترل و
تزریق توان راکتيو به شبكه ابران نماید.
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شكش ( :)8عملكرد کرترلکررده در حين افزایش بار غيرخطی
(الف) دامره ولتاژ شين ژنراتور( ،ب) توان راکتيو شبكه
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بارهای غيرخطی در مدارهای  ACباعث ایجاد اریانهای هارمونيكی
در کرار اریان اصلی  ACمیشوند .پس از اضافه شدن یک بار غيرخطی
(پش سه فاز دیودی موازی با بار مقاومتی) به باس بار 575 Vدر زمان
 2ثانيه ولتاژ از مقدار مورد نظر ( )1 puبه اندازه  %1افت میکرد .البته
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این افت ولتاژ همراه با تزریق اریان هارمونيكی به شبكه است.
همانطورکه دیده میشود کرترلکررده تکسيكلی پس از مد زمانی
در حدود  1/15ثانيه ولتاژ را به مقدار اوليه باز میگرداند که نشان دهرده
عد تاثير هارمونيک در عملكرد کرترلکررده پيشرهادی است.
در شكش ( )۱تغييرا ضری اعوااج هارمونيكی ( )THD5ولتاژ باس
متصش به بار غيرخطی نشان داده شده است.
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شكش ( :)۱ضری اعوااج هارمونيكی ولتاژ تحت بارغيرخطی

با مشتاهده شتكش ( )1۰به این نتيجه استرباط میشود که ،دامره
ولتاژ ستتمت باس ژنراتور و توان راکتيو مبادله شتتده به شتتبكه دارای
نوسانی کمتر است.

همانطورکه در شكش ( )۱مششص است  THDقبش از اضافه شدن
بار غيرخطی در حدود  ( 4/۰1بهعلت فرایرد غيرخطی بودن سویچزنی
مبدل و نوستتان اندک باد) استتت .پس از اضتتافه شتتدن بار تا حدود 8
افزایش مییابد و سترانجا کرترلکررده تکسيكلی بشوبی  THDرا به
 -4-4مقایسه کنترل کننده تک سیکلی با PWM
مقدار  4/۰8باز میگرداند .برابراین کرترلکررده مذکور توانستتته مانرد
یک فيلتر اکتيو هارمونيک ایجاد شتتتده توست ت بار غيرخطی را حذف
در شتتكش ( )11مقایستته ای بين روس تک ستتيكلی با روس معمول مانرد
نماید.
 PWMانجتا گردید و به تفكيک بهبود کرترل توان اکتيو و راکتيو را در
 -3-3-4اعمال خطا
این روس بيان می کريه.
در شتتكش ( )1۰عملكرد کرترلکررده تحت خطای ستته فاز نشتتان
داده شده است .هرگامیکه خطای سه فاز به شبكه اعمال میشود یک
افتت نتاگهتانی در ولتاژ ستتتمت ژنراتور ایجاد میشتتتود .در این زمان
کرترلکررده پيشتترهادی به مرظور بازگردانی ولتاژ به مقدار اوليه خود
وارد عمش میشود.

- Total Harmonic Distoration

5
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دیراميكی ازخود نشان میدهد که این بدليش تاخير کمتر این روس ميان
سيگرال مرا و خروای نسبت به روس  PWMاست.
 -عموميت کرترل تک ستتيكلی اهت کرترل انواع شتتكش موج ها از قبيش DCو  ACو حتی شتتكش موج های نامشتتشص نستتبت به روس PWM
بيشتراست
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در این مقاله چگونگی کرترل توان اکتيوو راکتيو یک توربين بادی دو
سو تغذیه  DFIGنشان داده شد و به مرظور کرترل مبدلهای مواود
در آن از روس کرترل کررده ادیدی به ترتي بر روی مبدل سمت
شبكه(کرترل توان راکتيو)و مبدل سمت ژنراتور (کرترل سرعت ژنراتور)
استفاده گردید .هدف ،کرترل توان ورودی به ژنراتور توس کرترل
سرعت ژنراتور (طبق الگوریته  )MPPTو کرترل توان راکتيو شبكه با
کرترل ولتاژ باس بار ژنراتور در شرای اضافه بار ،خطا و بارهای غيرخطی
به شبكه ،توس کرترل تکسيكلی بوده است.با بررسی نتایج شبيهسازی
توانایی این روس کرترلی اهت کرترل توان اکتيو و راکتيو شبكه و
همچرين حدف هارمونيک ناشی از حضور بار غيرخطی نشان داده شد.

(الف) دامره ولتاژ شين ژنراتور( ،ب) توان راکتيو شبكه

با بررسی دقيق دو روس خواهيه فهميد که:
مولفهی اصتتلی روس تک ستتيكلی بر پایه یک انتگرالگير و یک مقایستته
کررده استواراست.
در روس تک سيكلی متغير سوهيچ با سيگرال مرا در یک سيكش برابر
می شود در حالیکه در  PWMمتغير سوهيچ با سيگرال ورودی کش دوره
برابر می گردد .برابراین شكش موج خروای در روس تک سيكلی به مقدار
مورد نظر کرترل نزدیكتر است.
بطور کلی می توان مقایستته دو روس را در قال ستته بشش کلی دستتته
بردی کريه:
 -کرترل تک سيكلی از نظرکيفيت شكش موج بهتر از کرترل  PWMعمشمی کرد .همچرين قابليت الوگيری از هارمونيک های ناخواستتته نستتبت
به روس  PWMرا دارد که این کار سب نزدیكتر شدن مقدار خروای به
مرا کرترل می شود.
 -کرترل تک سيكلی در دنبال کردن شكش موج حالت گذرا نيز نسبت بهکرترل  PWMبهتر عمش می کرد و در نتيجه عملكرد بهتری را در پاست
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