شماره پیاپی 08

مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

بیشینهسازی بازده ژنراتور القایی دوتحریکه با در نظر گرفتن تلفات هسته
و کنترل توان راکتیو با استفاده از روش کنترل تطبیقی مدل مرجع بهینه
آریا یونسی ،6دانشجوی دکتری؛ سجاد توحیدی ،2استادیار؛ حجت یوسفی ،9کارشناس ارشد
 -6دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  -دانشگاه تبریز  -تبریز  -ایران -
 -2دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  -دانشگاه تبریز  -تبریز  -ایران stohidi@tabrizu.ac.ir -
 -9دانشکده فنی و مهندسی  -واحد اهر  -دانشگاه آزاد اسالمی  -اهر  -ایران h-yousefi@iau-ahar.ir -
ariayounesi@tabrizu.ac.ir

چکی ده :در این مقاله ،روشی نوین برای بیشینهسازی بازده توربین بادی مجهز به یک ننراتکور القکایی دوتکریککه پیشکنهاد مکیشکود .بکه منظکور
بیشینهسازی بازده ،رابطه جدیدی برای تعیین مقدار مرجع توان راکتیو استاتور ،با در نظر گرفتن تلفات هسته ارائه میشود .این روابط که تکابعی از
سرعت باد هستند ،با استفاده از مدل ننراتور برای بازده و توان راکتیو مرجع استخراج میشوند .از سوی دیگکر ،بکا ارائکه یک روت کنترلکی جدیکد
توانهای اکتیو و راکتیو این ننراتور کنترل میشوند .روت کنترلی پیشنهادی منطبق بر روت کنترل تطبیقی مدل مرجع است که توانهای اکتیو و
راکتیو ننراتور را کنترل میکند .از آنجا که کنترلکننده پیشنهادی شامل کنترلکنندههای تناسبی -انتگرال و مشکتقگیکر اسکت ،انتخکاض اکرای
مناس برای این کنترلکنندهها از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا در اینجا ،استفاده از الگوریتم بهینهسازی کریلهکرد بکرای انتخکاض بهینکه ایکن
ارای کنترلی پیشنهاد میشود .نتایج شبیهسازی عملکرد بسیار خوض روت کنترلی پیشنهادی را برای ردیابی توانهای اکتیو و راکتیکو مرجکع بکا
دینامی باال و ریپل پایین ،نشان میدهد .همچنین ،با توجه به اینکه بیشینهسازی بازده به روت پیشنهادی هیچگونه هزینه ااافی در پکی نکدارد،
بنابراین استفاده از این روت فرآیند تولید انرنی را مقرون به صرفهتر میسازد.
واژههای کلیدی :بازده ،تلفات هسته ،توربین بادی ،کنترل تطبیقی مدل مرجع ،ننراتور القایی دوتکریکه.
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Abstract: In this paper, a novel approach is proposed for maximizing the efficiency of doubly fed induction generator based wind
turbine. In order to maximize the efficiency, a new relationship is presented for determining the stator reactive power reference value,
with considering core loss into account. In addition, a new control scheme is proposed which is based on model reference adaptive
and controls the active and reactive powers. Since the suggested controller has proportional-integral and derivative controllers,
selecting proper coefficient for them is of high importance. Hence, the Krill-Herd optimization algorithm is used to optimize the
controller’ coefficients. The simulation results show the satisfactory performance of the proposed control scheme with high dynamics
and low ripple. In addition, since maximizing the efficiency does not seek any additional cost, so the use of the proposed method
makes wind power generation more cost effective.
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امروزه ،ننراتورهای القایی دوتکریکه 6به دلیکل برخکورداری از مزایکایی
نظیر عملکرد در مکدوده وسیع از سرعتهکای زیکر سکنکرون تکا فکوق
سنکرون ،هزینه پایین ادوات الکترونی قدرت ،قابلیت کنترل مسکتقل
توانهای اکتیو و راکتیو ،بهبود کیفیت توان و تلفات کم در بیش از 48
درصد توربینهکای بکادی مکورد اسکتفاده قکرار مکیگیکرد [ .]2 ،6ایکن
ننراتورها در مقایسه با ننراتورهای سنکرون که یک مبکدل تکوان تمکام
ظرفیت در مدار استاتور نیکاز دارنکد ،بکرای تغییکرات  98درصکد حکول
سرعت نامی ،به ی مبدل پشتبهپشت با تکوانی در حکدود  98درصکد
توان نامی ننراتور نیاز دارند [.]9
بهینهسازی بازده ننراتورهای القایی دوتکریکه ،یککی از مواکوعاتی
است که نظر بسیاری از مکققین را به خود جل کرده است و به همین
دلیل در مراجع مختلف روتهای گوناگونی برای این منظور ارائه شکده
است .در [ ]7-1روتهایی برای افزایش توان خروجی ننراتکور و بهبکود
کیفیت توان توسط کنترل مبدل طرف شبکه پیشنهاد شده است .ایکن
روتها راهکارهای نسبتاً سادهای برای افزایش توان خروجی دارند ،ولی
به دلیل اینکه توان راکتیو مرجع در همه آنها صفر لکاظ شکده اسکت،
پاسخ دقیقی ندارند.
در [ ]4مقککدار تککوان راکتیککو مرجککع از روی اعمککال پاسککخ فیککدب
مکاسبه میشود ،ولی چون از مقاومت استاتور صرفنظر شده است ،این
روت نیز دقت پایینی دارد .روتهای دیگری نیز در [ ]3 ،0ارائه شکده
است؛ مقاومتهای استاتور و روتور در این روتها مکدنظر قکرار گرفتکه
است ،اما به دلیل پیچیدگی روابط و طکوالنی بکودن زمکان رسکیدن بکه
راهحل مورد نظر ،روتهای قابل قبولی نیستند .در هیچ کدام از []7-3
به تلفات هسته اشاره نشده است و در مکاسبات و نتایج از تلفات هسته
صرفنظر شده است.
در [ ]68یکی از روتهای کنترلی بدون حسگر برای ننراتور القایی
دوتکریکه ارائه شده است که مبتنی بر اعمال سیگنال فرککان

بکاالی

استاتور است .در منابع مختلف دیگری نیز ،روتهای کنترلی گوناگونی
بککرای ای کن نککوژ ننراتورهککا ارائککه شککده اسککت [ .]62 ،66در []67 ،69
روتهایی مبتنی بر کنترل برداری ارائه شکده اسکت .در ایکن روتهکا،
انتگرالگیکر2

کنترل میشود ،لکذا بکه تغییکرات پارامترهکای ماشکین بسکیار حسکاس
هستند و این مسئله پاسخ دینامیکی آنها را بکرای عکدم قطعیکتهکای
سیستم پایین میآورد.
روتهایی مبتنکی بکر کنتکرل مسکتقیم تکوان بکه مکرور بکهعنکوان
روتهای جایگزین برای کنترل مبکدل پشکتبکهپشکت در ننراتورهکای
دوتکریکه بسیار مورد استفاده قرار گرفتند []61؛ اما از جمله مشکالت
اصلی این روتهکا ،وجکود ریپکل بکاال در گشکتاور الکترومغناطیسکی و
همچنین جریانهای روتور و بهعالوه فرککان کلیکدزنی متغیکر اسکت.
برای برطرف کردن این مشکالت ،راهکارهای مختلفی ارائه شده اسکت.
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در [ ]61از مدوالسیون فضای برداری 9برای تثبیت فرککان
استفاده شده است.
برای افزایش پاسخ دینامیکی ،روتهکای جدیکدی پیشکنهاد شکده
است که در این میان ،کنترل تطبیقی مدل مرجع 7بهعنوان یک روت
مدرن و کارآمد برای کنترل جریانهای روتور ننراتور القایی دوتکریککه
بسیار مورد توجه قرارگرفته اسکت [ .]64در ] [60نیکز از ترکیک روت
کنترل تطبیقی مدل مرجع و مدوالسیون بردار فضایی برای کنترل ی
ننراتور القایی دوتکریکه استفاده شکده اسکت .الزم بکه کککر اسکت ککه
کلیکدزنی

 -1مقدمه

جریانهای روتور تنها از طریق کنترلکنندههای تناسبی-
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پایداری سیستم کنترلی از روت لیاپانوف قابکل اببکات اسکت ] .[60از
آنجا که در این روت سیستم کنترلی در هر لکظه خود را بکا تغییکرات
سیستم به روز میکند ،استککام باالیی در مقابل تغییکرات پارامترهکای
ماشین و عدم قطعیتهای سیستم دارد.
این مقاله ،در ابتدا با در نظر گکرفتن مقاومکت تلفکات هسکته ،یک
روت نوین بکرای بهینکهسکازی بکازده ننراتکور القکایی دوتکریککه ارائکه
میکند ،سپ با ارائکه یک روت کنترلکی جدیکد مبتنکی بکر کنتکرل
تطبیقی مدل مرجع ،توانهای اکتیو و راکتیو ننراتور القکایی دوتکریککه
را کنترل میکند .استفاده از مدل تطبیقکی بکرای کنتکرل جریکانهکای
روتور ،امن کاهش ریپل تکوانهکای اکتیکو و راکتیکو ،اسکتککام روت
پیشنهادی را در برابر عدم قطعیتهای سیستم بسیار بکاال مکیبکرد .در
روت کنترل کی پیشککنهادی از کنتککرلکننککدههککای تناسککبی -انتگککرال و
مشتقگیر استفاده شده است .عملککرد ایکن کنتکرلکننکدههکا بسکتگی
زیادی به ارای کنترلی دارد ] .[63بنابراین ،انتخاض مناسک و بهینکه
این ارای مسئله بسیار مهمی است .در راستای انتخاض بهینه اکرای
فوق روت های گوناگونی ارائه شده است .از جمله این روتها اسکتفاده
از الگوریتمهای بهینهسکازی هوشکمند اسکت .در مقالکه حااکر از یک
الگوریتم جدید به نام کریلهرد که در سکال  2862ارائکه شکده اسکت،
برای اولین بار در ساختار کنترلی ارائهشده استفاده مکیشکود .در ][28
عملکرد بهتر این الگوریتم در مقایسه با سایر الگوریتمهای بهینهسکازی
تابع هدف نشان داده شده است.
با در نظر گرفتن مقاومت تلفات هسته در روت پیشنهادی ،مقکدار
توان راکتیو مرجع در کسری از بانیه به گونهای مکاسبه مکیشکود ککه
بیشینه بازده ننراتور القایی دوتکریکه حاصل گردد .عالوه بر این ،بکازده
و توان راکتیو مرجع به صورت روابط ریاای بکه دسکت مکیآینکد و بکه
راحتی میتوان این روابط را برای هر تکوربین بکادی مجهکز بکه ننراتکور
القایی دوتکریکه مکاسبه نمود.
این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :در بخش دوم مدل
دینامیکی ننراتور القایی دوتکریکه معرفی شده اسکت .در بخکش سکوم
بازده و توان راکتیو مرجع ،به روت پیشنهادی مکاسبه شکده اسکت .بکا
توجه به نیاز ننراتور به ی کنترلکننده قوی جهت کنترل دقیق تکوان
راکتیو و بیشینهسازی بازده ،در بخش چهارم ،روت کنترلی پیشکنهادی
برای کنترل توانهای اکتیو و راکتیو بیان شده اسکت .نتکایج حاصکل از
شبیهسازی و تکلیل عددی برای بهینهسازی بازده در بخش پنج آمکده
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شکل  :1مدار معادل حالت پايدار ]3[ DFIG

است .در بخش ششم نیز عملکرد ردیابی روت کنترلی پیشنهادی برای
ردیابی مقادیر مرجع جدید بیان شده است .در نهایت در بخکش هفکتم
نتیجهگیری ارائه شده است.

مرحله اول) روابط ( )2و ( )9به ترتی برای جریکان و ولتکان روتکور از

 -2مدل دینامیکی ژنراتور القایی دوتحریکه

روی شکل  6به دست میآید:

گام اساسی در رسیدن به راهحل دقیق ،استفاده از مدل مناس و دقیق
ماشین است .مدار معادل حالت پایدار ننراتور القایی دوتکریکه در شکل
 6نشان داده شده است و همانطور که مشاهده میشود ،هماننکد مکدار
معادل ی ننراتور القایی معمولی است ،با این تفاوت که به سیمپیچکی
روتور ی ولتان کنترلی وصل است و مقدار آن در سرعتهکای مختلکف
باد به منظور دریافت توان خروجی بهینکه از ننراتکور تغییکر مکیکنکد و
مقدار آن با توجه به شکل  ،6به صورت زیر قابل مکاسبه است:
()6

Vr
R
 Vs  ( Rs  jX ls ) I s  ( r  jX lr ) I r
s
s

در روت پیشنهادی ،بکرای اینککه تکثبیر مقاومکت و تلفکات هسکته
استاتور بر روی روابط بازده و توان راکتیو مرجع به واوح دیکده شکود،
حالتهای مختلفی برای مدل ننراتور القایی دوتکریککه در نظکر گرفتکه
میشود ،این حالتها عبارتاند از:
حالت اول) مقاومت و تلفات هسته استاتور هر دو در نظر گرفته شکده
است:

استاتور مرجع بکرای بیشکینهسکازی بکازده در بخکش ( )6-9بکه دسکت
میآید .برای به دسکت آوردن روابکط بکازده ننراتکور القکایی دوتکریککه
مراحل زیر طی میشود:

() 2
() 9

Vr  [( Rr  sA)  j (sB  r L r ) I r  (sA  jsB) I s

که در معادالت ( )2و ( Vr , I r ،)9به ترتی جریان و ولتان روتکور اسکت
و  Zm  Rc || js Lm  A  jBمربوط به شاخه موازی مدار معادل شکل 6
و  sلغزت ننراتور است .در این روابط Vs ،ولتان استاتور ،با اندازه معلوم
و زاویه صفر بهعنوان ولتان مرجع در نظر گرفته شده است.
مرحله دوم) در گام دوم ،با جایگذاری رابطه ( )2در ( ،)9ولتکان روتکور
به صورت رابطه ( )7و ( )1به دست میآید:
( A1) I sx  ( B1) I sy  (C1)Vs

() 7

A2  B 2

( A3) I sx  ( B3) I sy  (C 3)Vs

() 1

A2  B 2

Vrx 

Vry 

که در معکادالت ( )7و ( )1ولتکان روتکور و جریکان اسکتاتور بکه ترتیک
, Rc  

Rs  0

حالت دوم) مقاومت استاتور در نظکر گرفتکه شکده و از تلفکات هسکته
استاتور صرفنظر میشود:
Rc  

,

Rs  0

حالت سوم) از مقاومت و تلفات هسته استاتور صرفنظر میشود:
Rc  

,

Rs  0

 Vr  Vrx  jVryو  I s  I sx  jI syاست و مؤلفههای حقیقی و موهومی
ایککککن معککککادالت از هککککم تفکیکککک شککککده اسککککت .مقککککادیر
 A1, B 1, C 1, A 3, B 3, C 3در پیوست (ج) آورده شده است.
مرحله سوم) در این مرحله ،جریان استاتور به صورت تکابعی از تکوان
راکتیو استاتور و توان خروجی ننراتور نوشته میشود:

در گام بعدی ،با بهکارگیری روت پیشنهادی ،بکرای بکازده و تکوان
راکتیو مرجع روابط ریاای به دست میآید.

()1

 -3محاسبه بازده به روش پیشنهادی

() 4

در این بخش ،ی روت جدید برای بیشینهسازی بازده ننراتکور القکایی
دوتکریکه پیشنهاد میشود .در این روت ،روابط جدیدی برای بازده بکه
دست میآید .تنها مجهول این روابط ،سرعت بکاد اسکت .تکوان راکتیکو
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Vs  [( A  Rs )  j ( B  s L s ) I s
A  jB

Ir 

Qs
3Vs

I sy 

Pout
3(1  s)Vs

I sx 





) Qs  3Im(Vs .I s



Pout  (1  s) Ps

ککه در معادالت ( )1و ( Qs ،)4تکوان راکتیکو اسکتاتور Pout ،تکوان ککل
خروجی ننراتکور و  Psتکوان حقیقکی اسکتاتور اسکت .در رابطکه ( ،)4از
تلفات مسی استاتور و روتور صرفنظر شده است.
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مرحلههه ارههارم) در ایککن مرحلککه ،روابککط ( )1و ( )4در ( )7و ()1

 -1-3محاسبه توان راکتیو مرجع

جاگذاری میشود و ولتان روتور به صورت ( )0و ( )3بازنویسی میشود:

ننراتور القایی به دلیل اینکه مدار میدان مجزا نکدارد ،نمکیتوانکد تکوان
راکتیو تولید کند و درواقع خود ننراتور توان راکتیو مصکرف مکیکنکد و
همواره باید ی منبع توان راکتیو خارجی به آن وصل باشد تکا میکدان
مغناطیسی استاتور را حفظ کند و به همکین علکت تکوربینهکای بکادی
دارای ننراتور القایی دوتکریکه ،بیشتکر اوقکات متصکل بکه شکبکه ککار
میکنند.
توان راکتیو مورد نیاز ننراتور القایی دوتکریکه ،از دو طریق تکثمین
میشود:
 شبکه
 مبدل طرف شبکه
برای به دست آوردن توان راکتیو مرجع جدیکد ،بایکد انکدازه تکوان
راکتیو بهینه استاتور با اندازه توان راکتیو مبدل طکرف شکبکه مقایسکه
شود و نکوه تثمین توان راکتیو مشخص شود؛ مقایسه بکه ایکن صکورت
انجام میگیرد که در لکظاتی که اندازه توان راکتیکو بهینکه اسکتاتور از
مقدار توان راکتیو بیشینهای که مبدل طرف شبکه میتواند مبادله کند
کوچ تر است ،توان راکتیو مرجع برابر با توان راکتیکو بهینکه اسکتاتور
خواهد بود ،در غیر این صورت توان راکتیو مرجع با منفی بیشینه تکوان
راکتیو قابل تبادل توسط مبدل طرف شبکه برابر است.
بهعبارت دیگر اگر:

() 0

A1
(
) Pout  ( B1)Qs  3(C1)Vs 2
1

s
Vrx 
) 3Vs ( A2  B 2

() 3

A3
(
) Pout  ( B3)Qs  3(C 3)Vs 2
1

s
Vry 
) 3Vs ( A2  B 2

که در روابط ( )0و ( Vrx ،)3قسمت حقیقکی ولتکان روتکور Vry ،قسکمت
موهومی ولتکان روتکور اسکت A, B .بکه ترتیک قسکمتهکای حقیقکی و
موهککومی بخککش مککوازی مککدار معککادل شکککل  6اسککت .مقککادیر
 A1, B 1, C 1, A 3, B 3, C 3در پیوست (ج) آمده است.
مرحله پنجم) بهطور کلی معادله بکازده در ننراتکور بکا نادیکده گکرفتن
تلفات ،برابر است با:
) Ps  Pr 3Re(Vs . I s  )  3Re(Vr . I r 

Pmec
Pmec

()68







که در آن )  Ps  3Re(Vs .I sتکوان اکتیکو اسکتاتورPr  3Re(Vr .I r ) ،

توان اکتیو روتور و  Pmecتوان مکانیکی مکور روتور است.
در مرحله آخر برای به دست آوردن روابط بازده ،با جاگذاری روابط
( )1تا ( )3در رابطه ( ،)68بازده برای سه حالت مختلف ننراتکور القکایی
دوتکریکه به صورت زیر است:
الف) معادله بازده برای حالت اول:
()66



+

(N 1 )Q s 2  (J 1 )Q s  (T1 )Pout 2
Pmec



(R )P  (M 1 )V s 2
+ 1 out
Pmec

ج) معادله بازده برای حالت سوم:


(L )P  (M 1 )V s 2
+ 1 out
Pmec

که  I , K 1, L1در پیوسکت (ض) آمکده اسکت .در ( )66تکا ( ،)69بکازده
برحس توان راکتیو استاتور ،مکاسبه شده است.
در گام بعدی ،برای اینکه معادالت بازده بهینه شود ،تکوان راکتیکو
مرجع بهینه استاتور مکاسبه میشود.

Serial no. 80

 -2-3توان راکتیو بهینه
با توجه به اینکه ،تنها متغیری ککه در  DFIGمکیتکوان مقکدار آن را از
بیرون تغییر داد ،توان راکتیکو اسکتاتور اسکت ،بکه همکین دلیکل بکرای
بهینهسازی بازده ،توان راکتیو استاتور بهعنوان متغیکر کنترلکی در نظکر
گرفته میشود .برای مکاسبه توان راکتیو بهینکه ،از معکادالت ( )68تکا
( )62نسبت به توان راکتیو مشتقگیری میشود.

که  N 1, J 1, T 1, R 1, M 1در پیوست (ض) آمده است.

()69

شرط دوم

راکتیو بهینه استاتور و  QGSC  maxتوان راکتیو مکاکزیمم مبکدل طکرف
شبکه است و نکوه مکاسبه آنها در بخکشهکای ( )2-9و ( )9-9آورده
شده است.

ب) معادله بازده برای حالت دوم:

(I 1 )Q s 2  (J 1 )Q s  (K 1 )Pout 2
Pmec

Qs  ref  QGSC  max

که در شروط فوق Qs  ref ،توان راکتیکو مرجکع اسکتاتور Qs opt ،تکوان

که  U , X , W , Y , Zدر پیوست (ج) آورده شده است.

()62

شرط اول
در غیر این صورت:

(U )Q s 2  (X )Q s  (W ) Pout 2
(A 2  B 2 ).Pmec
(Y )Pout  3( Z )V s 2
(A 2  B 2 ).Pmec

⇒ Qs  ref  Qs opt

QGSC  max > Q s  opt

حالت اول) اگر ) ( Rs  0 , Rc  باشد:

()67

) 3Vs 2 ( X
)2( B1B 2  B3B 4

Qs  opt 

که  X , B 1, B 2, B 3, B 4در پیوست (ج) آمده است.
حالت دوم) اگر ) (RS  0 , Rc  باشد:
()61

3( Rrs Ls )Vs 2
) ( Rr Rs 2  Rrs 2 Ls 2  Rssr Lm 2

Qs  opt 
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که در آن  Ls  L s  Lm , Lr  L r  Lmهستند.
با توجه به رابطه ( )61مشاهده میشود ،با در نظر گرفتن مقاومکت
استاتور ،توان راکتیو بهینه استاتور وابسته به سرعت روتور اسکت .پک
در هر سرعتی از باد ،ی توان راکتیو استاتور بهینه یکتکایی بکه دسکت
میآید .در این حالت توان راکتیو بهینه استاتور با سرعت روتور ککه بکه
سرعت باد وابسته است ،نسبت عک دارد.
حالت سوم) اگر ) (Rs  0 , Rc  باشد:
3Vs
s Ls

2

()61

Qs  opt 

در رابطه ( s ،)61سرعت سنکرون استاتور است .همچنکان ککه مشکاهده
میشود ،زمانی که از مقاومت استاتور صرفنظر میشکود ،تکوان راکتیکو
بهینه استاتور به سکرعت روتکور وابسکته نیسکت و تکوان راکتیکو بهینکه
استاتور ،برای تمام سرعتهای باد ی مقدار بابت است.
 -3-3توان راکتیو مبدل طرف شبکه
برای مشخص شدن نکوه تثمین توان راکتیو ننراتور القکایی دوتکریککه،
مقدار توان راکتیوی که مبدل طکرف شکبکه تولیکد مکیکنکد ،مکاسکبه
میشود .با توجه به اینکه مبدل تکوان طکرف شکبکه در ننراتکور القکایی
دوتکریکه در مکدوده  98درصد توان نامی ننراتور عمل میکند ،روابط
مکاسبه توان راکتیو مبدل طرف شبکه به صورت زیر به دست میآید:
()64

(0.3Sn )2  PGSC 2  QGSC 2

()60

QGSC  max  (0.3Sn )2  PGSC 2

در روابط ( )64و ( S n ،)60توان نامی ننراتور ،اری  8/9به علت توان
نامی روتور که در  98درصد توان نامی ننراتور است و  PGSCتکوان اکتیکو
مبدل سمت شبکه است که با صرفنظر کردن از تلفات مبدلهای توان،
رابطه  PGSC  Prبرقرار میشود که در این تساوی Pr ،توان اکتیو روتور
است.
با مشاهده نتایج ،میانگین مقدار مرجع توان راکتیکوی ککه بکه ازای
آن بازده بیشینه میشود ،در حدود  -8/81پریونیت اسکت .ایکن مقکدار
مرجع با روتهای کنترلی پیشکین ککه بکا ریپکل بکاالتر از ایکن مقکدار
توانهای اکتیو و راکتیو مرجع را دنبال میکنند ،بهخوبی قابکل ردیکابی
نیست؛ لذا در این مقاله یک

روت کنترلکی جدیکد مبتنکی بکر کنتکرل

تطبیقی مدل مرجع پیشنهاد میشود که با دقکت ردیکابی بکاال و ریپکل
پایین بتواند ننراتور القایی دوتکریکه را به منظور مقکادیر مرجکع مکورد
نظر کنترل کند.

 -4روش کنترلی پیشنهادی
در این مقالکه ،بکا اسکتفاده از یک روت مبتنکی بکر کنتکرل تطبیقکی،
توانهای اکتیو و راکتیو ی ننراتور القایی دوتکریکه کنترل میشوند.

Serial no. 80

بیشینهسازی بازده ننراتور القایی . . .

 -1-4کنترل توانهای اکتیو و راکتیو
در روت پیشنهادی مقادیر توانهای اکتیو و راکتیو اسکتاتور بکا مقکادیر
مرجع خود مقایسه میشوند .سکپ از طریکق روابکط حکاکم بکر مکدل
ماشین و همچنین ی کنترل تناسبی -انتگرال و مشکتقگیکر 1مقکادیر
مرجع جریانهای روتور به دست میآیند .در نهایت با مقایسکه مقکادیر
جریانهای مرجکع بکهدسکتآمکده ،بکا مقکادیر واقعکی و از طریکق یک
کنترلکننده تطبیقی ،مقادیر مرجع ولتانهای مرجع به دست میآیند و
به ننراتور اعمال میشوند.
با صرفنظر کردن از مقاومت فازهای استاتور ،میتوان ولتان استاتور
را به صورت زیر بیان کرد:
Vsq  Vs

()63

Vsd  0

که در آن  Vsqو  Vsdبه ترتیک مؤلفکههکای ولتکان اسکتاتور در راسکتای
مکورهای  qو  dقاض مرجع چرخان هستند.
به کم ( )6تا ( ،)1توانهکای اکتیکو و راکتیکو اسکتاتور برحسک
مؤلفههای جریان روتور در قاض مرجع چرخکان  dqبکه صکورت زیکر بکه
دست میآیند:
()28
()26

Lm
 irq
Ls

Ps  Vs 

Vs 2
V L
 s m  irq
s  Ls
Ls

Qs 

 -2-4کنترل تطبیقی مدل مرجع
در روت کنترل تطبیقی برای کنترل تکوان بایکد ورودیهکای مناسکبی
برای کنترل کننده تطبیقی انتخاض شود .با توجه به اینکه در بخش اول
به کم کنترلکنندههای تناسبی -انتگرال و مشتقگیر مقادیر جریکان
مرجع به دست آمد ،در این بخش با استفاده از روت کنتکرل تطبیقکی،
از روی این جریانها مقادیر ولتان مرجع انتخاض شده و به مکدار اعمکال
میشود.
در اینجا نیز مانند [ ]26از تقری خطی مرتبه اول برای مدلسازی
حالتهای سیستم استفاده میشود .با در نظکر گکرفتن )  x(tبکهعنکوان
یکی از حالتهای سیستم و )  u (tبهعنکوان سکیگنال کنترلکی ،تقریک
خطی مرتبه اول برای این حالت به شکل زیر قابل مکاسبه است:
()22

) x (t )  a  x (t )  b u (t

که در آن  aو  bپارامترهای سیستم هستند و با توجه به شکرایطی ککه
سیستم در آن قرار دارد ،تغییر میکنند.
به منظور انطباق سیگنال کنترلکی )  u (tبکا شکرایط سیسکتم ،ایکن
سیگنال هم از حالت فعلی سیستم و هم از مقدار مرجع تثبیر میپذیرد.
رابطه زیر نکوه تولید این سیگنال کنترلی را نشان میدهد.
()29

) u(t )  K (t )  x(t )  Kr (t )  r (t
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کنترل توانهای اکتيو و راکتيو

شکل  :2بلوک دياگرام کنترلکننده پيشنرادی مبتنی بر مدل مرجع
پکیشخکور4

در رابطه فوق K(t) ،و ) Kr(tبه ترتی بهرههای پ خور 1و
تطبیقی هستند .برای به دست آوردن مقادیر این بهرهها بایکد اخکتالف
حالت مدل تخمین زدهشده () )x(tبا حالت مدل مرجع () )xm(tمقایسکه
شود و متناس با آن تصمیمگیری شود .بهعبارتی مقادیر این بهرهها به
گونهای تعیین میشود که اخکتالف حالکت تخمینکی بکا حالکت مرجکع
کمینه شود .تقری خطی مرتبه اول مدل مرجع به صکورت زیکر فکر
میشود:
()27

) x m (t )  am  x m (t )  bm  r (t

که در آن  amو  bmمقادیر پارامترهای مدل مرجع هستند.
با استفاده از ( )29( ،)22و ( ،)27میتوان مقدار خطای مدل را بکه
صورت زیر بیان کرد:
()21
()21

) xe (t )  xm (t )  x(t
x(t )  am  xe (t )  (a  am  b  K (t ))  x(t ) 
) (bm  b  K r (t ))  r (t

در حالت معمولی مقادیر  Kو  Krمانند کنترلکنندههای تناسکبی-
انتگرالگیر عمل میکنند و به صورت زیر بیان میشوند [:]64
()24
()20

t

T
T
Ke (e, t )   I1  ye  I rdq
 dt  P1  ye  I rdq
0

t

T
T
Kr (e, t )   I 2  ye  I rdqref
 dt  P2  ye  I rdqref
0

که در آن  P2 ،I1 ،P1و  I2ارای وزنی برای کنترلکنندههای تطبیقکی
هستند .همچنین  yeبیانگر تابع وزنی برای خطکای حالکت و مشکتقات
آن است و از روی رابطه زیر به دست میآید [:]60
()23

ye  Ce  xe

در رابطه ( Ce ،)23مقکدار بکابتی اسکت ککه جهکت کسک اطمینکان از
پایداری قسمت پیشخور ،کنترلکننده انتخاض میشود.
بکککا در نظکککر گکککرفتن جریک کانهکککای  I rdqrefککککه از خروجکککی
کنترل کننکده هکای  PIDحاصکل مکیشکوند بکه عنکوان مقکادیر مرجکع،
جریانهای  I rdqکه با سنسور اندازهگیری و یکا تخمکین زده شکدهانکد
بهعنوان متغیرهای حالت و در نهایکت سکیگنال ولتکان خروجکی بخکش

Serial no. 80

کنترل تطبیقی (  ،) V rdqrefمتغیرهای کنترلی سیستم ،بلکو

دیکاگرام

کنترلی مربوط به کنترلکننده پیشنهادی در شکل  2بیان شده اسکت.
مطابق شکل  ،2مقدار توانهای اکتیو و راکتیو مرجع ،با مقکادیر واقعکی
آنها که به ترتی با استفاده از روابط ( )28و ( )26به دسکت مکیآیکد،
مقایسه میشوند.
در شکل  ،2کنترل تطبیقی مدل مرجع به بلو کنترل توان ااافه
شده است.
 -3-4الگوریتم بهینهسازی کریلهرد
الگوریتم کریلهرد یکی دیگر از الگوریتمهای بهینهسازی الهامگرفتکه از
طبیعت است که به تازگی برای حل مسائل بهینهسازی معرفی و توسعه
یافته است [ .]28این الگوریتم رفتار و حرکت گروهی هکر کریکل را در
اجتماژ شبیهسازی میکند.
نکوه آرایش کریل ها در اجتماژ به پارامترهکای بسکیاری وابسکته
است .هنگامی که شککارچیان بکه کریکل هکا حملکه مکیکننکد ،تکراکم
جمعیت کریل ها کاهش می یابکد .دو هکدف اصکلی بکه هکم پیوسکتن
کریل ها ،افزایش تراکم و دستیابی به غذا است ،بنابراین تکابع هکدف
حرکت اجتماژ کریل شامل دستیابی به کم ترین فاصله هر کریکل از
غذا و بیشترین تراکم ج معیت است .حرکت کریل به سه عامل اصلی
شامل حرکت متثبر از سایر کریل ها ،فعالیت های مربوط به جستجوی
غذا و پخش شدن در جهت های مختلف وابسته است .هر کریل سعی
میکند تکراکم اجتمکاژ را حفکظ و بکه سکوی سکایرین حرککت کنکد.
همچنین بخشی از جابه جایی متثبر از حرکت به سکوی مککان غکذا و
آخرین موقعیت غذا است که در حافظکه کخیکره شکده اسکت .پخکش
شدن ،حرکتی تصادفی است که شامل بردار زمان ها و بیشینه سرعت
پخش شدن است.
بهطور کلی ،حرکتهای تعریف شده ،موقعیت هر کریل را به سکوی
بهترین موقعیت بهبود میبخشند .در حرکت جستجو و حرکت متثبر از
سایر کریلها ،دو استراتژی کلکی و مکلکی وجکود دارد ککه بکه صکورت
موازی با هم کار میکنند و این باعث مکیشکود الگکوریتم بهینکهسکازی
اجتماژ کریل ،الگوریتم کارآمدی باشد .در صورتی ککه مقکدار مناسک
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مربوط به اری مؤبر این حرکتها بهتکر از مقکدار مناسک کریکل iام
باشد ،باعث جذض به سوی آن و در غیر این صورت باعث دفع میشود.
شکل  9فلوچارت الگوریتم کریلهرد را به صورت سادهشکده نشکان
میدهد.

بیشینهسازی بازده ننراتور القایی . . .

شامل مجموژ خطاهای حالت ماندگار برای توان اکتیکو و هکم مجمکوژ
خطاهای حالت ماندگار برای توان راکتیو باشد .بنکابراین تکابع هکدف را
میتوان به صورت رابطه ( )98بیان کرد.
*
*
h N  P (k )  P(k )  P ( k  1)  P( k  1)  

2 k 1  Q * (k )  Q (k )  Q * (k  1)  Q (k  1) 



()98
 -4-4پیادهسازی الگوریتم کریلهرد
الگوریتم کریل هرد بر اساس اصول ساختاری خود ،تابع هدف مشخصی
را با استفاده از اکرای کنترلکی  ki ،kpو  kdکمینکه مکیکنکد .مطکابق
ساختار روت کنترلی پیشنهادی دو کنترلکننکده تناسکبی -انتگکرال و
مشتقگیر به ترتی برای کنترل توانهای اکتیو و راکتیو استفاده شکده
است .بنابراین پارامترهکای کنترلکی عبکارتانکد از ki1 ،kp1 :و  kd1بکرای
کنترل توان اکتیو و  ki2 ،kp2و  kd2برای کنترل توان راکتیو.
برای بهبود پاسخ زمانی سیسکتم مکیتکوان توابکع هکدف مختلفکی
انتخاض کرد .به منظور ردیابی بهتر و دقیقتر توانهای اکتیکو و راکتیکو
مرجع مکاسبهشده توسط ننراتور ،تابع هدفی مورد نیاز اسکت ککه هکم
شروع

J 

که در آن و به ترتی  ،توانهای اکتیو و راکتیو مرجع هستند.
و  Qبه ترتی  ،توانهای اکتیکو و راکتیکو انکدازهگیکریشکده N ،تعکداد
نمونهها و  hفاصله بین نمونهها است.
مسککئله طراحککی کنتککرلکننککده را م کیتککوان بککه صککورت مسککئله
بهینهسازی مکدودشده بیان کرد که در آن مکدودیتهای بهینهسکازی
همان بازههای پارامترهای کنترلکننده تناسبی -انتگرال و مشکتقگیکر
هستند [ .]63در این مسئله فر شده است که ارای بهینهسازی در
بازه [ ]8 ،1888هستند.
نتایج بهینهسازی با استفاده از الگکوریتم کریکلهکرد بکرای تعیکین
پارامترهای کنترلی به صورت جدول  6به دست میآید.
*P

*Q

P

جدول  :1ضرايب کنترلکنندههای تناسبی -انتگرال و مشتقگير برای
کنترلکنندههای توان اکتيو و راکتيو

تعیین شرایط اولیه

کنترلکننده

مقداردهی اولیه

توان اکتیو

مکاسبه تابع هدف
محاسبه جابجايی ذرههای کريل
 جابجایی ناشی از حرکت کرههای دیگر جابجایی برای یافتن غذا جابجایی تصادفیبه روز رسانی کردن موقعیت کرهها

خير

شرط توقف برقرار
است؟
بلی
چاپ نتایج

پايان
شکل  :3بلوک دياگرام سادهشده الگوريتم کريلهرد ][22

Serial no. 80

توان راکتیو

ارای کنترلی

مقدار

kp1

78/9831

ki1

6/3178

kd1

8/8696

kp2

78/4236

ki2

6/4013

kd2

8/8691

 -5نتایج شبیهسازی و تحلیل عددی برای بیشینهسازی
بازده
بککرای بررسککی روت پیشککنهادی در ایککن مقالککه و صکککت روابککط ،از
شبیهسازی کامپیوتری استفاده شکده اسکت .ایکن شکبیهسکازی توسکط
نکککرمافکککزار  MATLAB/Simulinkو بکککرای نشکککان دادن تکککثبیر روت
پیشنهادی روی بهبود بازده انجام شده است .نتایج شکبیهسکازی مؤیکد
صکت روت پیشنهادی است.
در توربین بادی دارای ننراتور القایی دوتکریکه ،تکوان الکتریککی از
دو طریق استاتور و روتور ،به شبکه تکویل داده مکیشکود .در شککل ،7
میزان تولید و یا مصرف توان حقیقی که هکر یک از سکیمپیچکیهکای
استاتور و روتور بر عهده دارد ،نشان داده شده است.
شکل  7نشان میدهد ،روتور در لکظاتی که ننراتور در حالت فکوق
سنکرون است ،به شبکه توان تزریق میکند و در حالت زیرسکنکرون از
شبکه توان دریافت میکند و همچنین در حالت سکنکرون سکیمپیچکی
روتور هیچ نقشی در تبادل توان ایفا نمیکند و تنها سیمپیچی اسکتاتور
توان به شبکه منتقل میکند.
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در شکل  ،1توان راکتیو بهینکه اسکتاتور ،در سکرعتهکای مختلکف
روتور با استفاده از معادالت ( )67( ،)69و نتایج شبیهسازی نشکان داده
شده اسکت .نککوه بکه دسکت آوردن نتکایج شکبیهسکازی ،توسکط روت
سعیوخطا انجام پذیرفته اسکت ،بکه ایکن صکورت ککه بکا دادن مقکادیر
مختلف در نرمافزار شبیهسازی برای تکوان راکتیکو مرجکع ،آن مقکدار از
توان راکتیوی که در آن بازده ننراتور القایی دوتکریکه بیشینه میشود،
بهعنوان توان راکتیو مرجع در نظر گرفته شده است.
شکل  1نشان میدهد ،مقادیر توان راکتیو بهینه بهدسکتآمکده بکا
روت جدید ،بسیار نزدی به مقادیر شکبیهسکازی اسکت .همچنکین در
جدول  ،2توان راکتیو بهینه اسکتاتور در سکه حالکت مختلکف ،در نظکر
گرفته شده برای ننراتور القایی دوتکریککه و همچنکین مکاکزیمم تکوان
مبدل طرف شبکه که از رابطه ( )60به دست مکیآیکد ،در لغکزتهکای
مختلف ،نشان داده شده است.
با مشاهده مقکادیری ککه در جکدول  ،2بکرای تکوان راکتیکو بهینکه
استاتور به دست میآید ،تلفات هسته استاتور تثبیر کمی بر روی مقکدار
توان راکتیو بهینه استاتور دارد.
به منظور تعیین توان راکتیو مرجع برای ننراتور القایی دوتکریککه،

Ps
Pr
Pout

0.6

Ps
Pr

با نتايج شبيهسازی
Qs opt

QGSC max

QGSC max

Qs opt

از رابطه ( (pu) )62از رابطه ()67

لغزت

)(pu

)(pu

-8/9

8/817

نتایج
شبیهسازی

-8/809

-8/807

-8/801

-8/21

8/810

-8/841

-8/844

-8/840

-8/2

8/840

-8/813

-8/84

-8/846

-8/61

8/807

-8/817

-8/811

-8/811

-8/6

8/804

-8/813

-8/81

-8/816

-8/1

8/803

-8/811

-8/811

-8/814

8

8/83

-8/812

-8/819

-8/817

8/1

8/803

-8/873

-8/81

-8/816

8/6

8/8036

-8/871

-8/874

-8/870

8/61

8/800

-8/877

-8/871

-8/871

8/2

8/8040

-8/876

-8/872

-8/879

8/21

8/8046

-8/893

-8/87

-8/876

8/9

8/8010

-8/894

-8/890

-8/893

برای توربین بادی دارای  DFIGنمونه ککرشده در پیوست (د) ،صکورت
گرفته است.

)P(pu

0.4

جدول  :2مقادير  Qsoptو  QGSCmaxبا و بدون تلفات هسته و مقايسه

مقدار توان راکتیو بهینه استاتور با توان راکتیکو مبکدل طکرف شکبکه از
لکاظ اندازه مورد بررسی قرار میگیرد.
در شکل  ،1مقایسه توانهای راکتیو بهینه اسکتاتور و مبکدل تکوان

0.8

Pout

بیشینهسازی بازده ننراتور القایی . . .

نکوه مقایسه از روی شکل  1به این صورت است که:

0.2

 )1در لکظککاتی کککه  s > 8/22اسککت ،مقککدار  QGSC  maxکوچکک تککر
از  Q s  optاست ،در این صورت توان راکتیو مرجع برابر با توان راکتیکو

0

0.3

0.2

0.1

-0.1

0
slip

-0.2

مبدل

-0.2
-0.3

طرف شبکه است.

 )2در لکظاتی که  s < 8/22است ،مقدار  QGSC  maxبزرگتکر از

شکل  :4سرم استاتور و روتور از توان خروجی ژنراتور القايی

Q s  opt

است و توان راکتیو مرجع استاتور برابر با تکوان راکتیکو بهینکه اسکتاتور
است.

دوتحريکه
-0.03

-0.06
-0.07
-0.08

0.3

0.2

0.1

0
slip

-0.1

-0.2

)Qs-opt (pu of nominal power generator

-0.05

-0.09
-0.3

شکل  :5توان راکتيو برينه استاتور در ژنراتور القايی دوسو تغذيه

Serial no. 80

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.3

0.2

0.1

0
slip

-0.1

-0.2

)Q (pu of nominal power generator

(1/Rc)=0
Rc=5500 ohm
simulink/MATLAB

-0.04

Qs-opt
Qgsc

0.1

0.03
-0.3

شکل  :6مقايسه اندازه توان راکتيو برينه و مبدل سمت شبکه
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نتایج مقایسه ،همان مقادیر توان راکتیو مرجع اسکت؛ در جکدول 9
مقادیر توان راکتیو مرجع برای ننراتور القایی دوتکریککه نمونکه ،نشکان
داده شده است.
در شکل  ،4بازده  DFIGدر دو حالت ،یکی توان راکتیو مرجع صفر
و دیگری توان راکتیو مرجع جدید نشان داده میشود.
در شکل  ،4میزان بهبود بازده بکا روت پیشکنهادی در مقایسکه بکا
حالتی که توان راکتیو مرجع برابر با صفر باشد ،نشان داده شکده اسکت.
مطابق شکل  ،4بازده ننراتور القایی دوتکریکه بکا اعمکال تکوان راکتیکو
مرجع پیشنهادی بهبود یافته است .قابل ککر است که در اکثر مراجکع،
توان راکتیو مرجع صفر در نظر گرفته میشود.
98
Qs-ref = The proposed method
Qs-ref= 0

97.4
efficiency

97
96.8
96.6

0.2

0.3

0.1

-0.1

0
slip

96.4
-0.3

شکل  :7تأثير توان راکتيو مرجع جديد روی بازده ژنراتور القايی
دوتحريکه

تثبیر مقاومت استاتور و تلفات هسته بر روی بکازده ننراتکور القکایی
دوتکریکه در شکل  0نشان داده میشود .در این شککل ،تکوان راکتیکو
مرجع جدید بهجای مقدار صفر اعمال شده است.
97.8

Core loss neglected but Rs is included
simulink/MATLAB
both Rs and core loss are considered

97.6
97.4

)(1

)(3

97

efficiency

)(2

97.2

96.8
96.6
96.4
0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2

دست آمده است .نمودار  ،9توسط رابطه ( )66بکرای حالکت اول
و ∞≠ )Rcبا اعمال توان راکتیو مرجع جدید ،به دست آمده است .نمودار
 2مربوط به شبیهسازی نرمافزار متل است که بکه جکای تکوان راکتیکو
مرجع صفر ،توان راکتیو مرجع پیشنهادی قرار داده شده است .الزم بکه
ککر است ،در روابط بازده به دست آمده با روت پیشکنهادی (معکادالت
 66تا  ،)69تنها متغیر مجهول ،توان راکتیو اسکتاتور اسکت و در روابکط
توان راکتیو استاتور (معادالت  67تا  )61نیز تنها متغیر مجهول ،لغزت
و یا همان میزان سرعت باد است و به تبع آن با معلوم بودن سرعت باد،
توان راکتیو مرجع قابل مکاسبه است و بکا معلکوم بکودن تکوان راکتیکو
استاتور مرجع میتوان بازده را برای هر سرعتی از بکاد ،بکه دسکت آورد.
مکاسبه بازده با معلوم بودن سرعت باد به اختصار در زیر آمده است:
که در آن :  ،بازده : Qs  ref ،توان راکتیکو مرجکع اسکتاتور : s ،لغکزت

97.6

-0.2

(Rs≠0

  Qs  ref  s  v

97.8

97.2

بیشینهسازی بازده ننراتور القایی . . .

-0.3

slip

شکل  :8تأثير مقاومت تلفات هسته بر بازده ژنراتور القايی دوتحريکه

و  : vسرعت باد که تعیینکننده لغزت است.
میانگین بکازده در  Qs-ref = 0در لغکزت  8/89تکا  -8/89بکه دسکت
میآید و با میانگین بازده بهدستآمده بکا تکوان راکتیکو پیشکنهادی در
همان مکدوده لغزت ،مقایسه میشود و اختالف این دو مقکدار ،همکان
میزان بهبود بازده است .این عمکل مقایسکهای در شککل  1نشکان داده
شده است.
 -1-5بررسی تأثیر تغییرات پارامترهای مدار معادل روی مقادیر
مرجع
در این مقاله برای اینکه تثبیر هر یک از مقاومکتهکای اسکتاتور و
روتور و همچنین مقاومت تلفات هسکته بکر روی بکازده و تکوان راکتیکو
مرجع مشخص شود ،وجود و عدم وجود آنها در سه حالکت در بخکش
( )2آورده شده است.
برای بهتر نشان دادن تثبیر تغییرات این پارامترها ،جکدول  7تهیکه
شده است.
در جدول  7تثبیر تغییرات  28درصدی مقاومت روتور و استاتور روی
مقدار توان راکتیو بررسی شده است و نشان میدهد که این مقدار تغییکر
تثبیری بسیار جزئی بر روی توان راکتیو مرجع و به تبع آن بازده دارد.

 -6نتایج شبیهسازی برای روش کنترلی پیشنهادی
جهت بررسی عملککرد سیسکتم کنترلکی پیشکنهادی ،ککل سیسکتم در
نککرمافککزار  MATLAB/Simulinkشککبیهسککازی شککده اسککت .در ایککن
شبیهسازی عملکرد روت پیشنهادی بکرای کنتکرل تکوانهکای اکتیکو و
راکتیو مرجع دلخواه توسط ننراتور القایی دوتکریکه بررسی میشود.
مشخصککات نککامی ننراتککور القککایی دوتکریکککه و تککوربین بککادی
استفادهشده در این شبیهسازی در پیوست (د) داده شده است.

با توان راکتيو مرجع پيشنرادی

در شکل  ،8نمودار  1توسط رابطه ( )11بکرای حالکت دوم در نظکر
گرفته شده ( Rs ≠0و ∞→ (Rcبا اعمال توان راکتیو مرجع پیشنهادی به

Serial no. 80

ابتدا فر

شده است که ننراتور به میزان  8/9 puبکه شکبکه تکوان

اکتیو تکویل دهد ،سپ

در لکظه  8/81 sاین توان به  8/3 puافزایش

یابد.
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مقدار توان راکتیو مرجع در بیشتر تکقیقات پیشین ،صکفر لککاظ
شده است؛ اما همانطور که در بخش قبلی مکاسبه شد ،تکوان راکتیکو
مرجع با بیشینهسازی بازده مقداری غیرصفر به دست آمده اسکت .ایکن
مقدار مرجع در لغزتهای مختلکف دارای مقکادیر متفکاوتی اسکت ،امکا
چون مقادیر آن بسیار نزدی به هم هستند ،در شبیهسازی از متوسکط
مقدار مرجع توان راکتیکو بکرای لغکزت هکای  -8/9تکا  +8/9ککه برابکر
 8/812puاست ،استفاده میشود.
الزم به ککر اسکت در روتهکای کنترلکی پیشکین ،بکرای مثکال در
[ ]67و [ ]22که بکه ترتیک روتهکایی مبتنکی بکر کنتکرل بکرداری و
کنترل مستقیم توان ارائه شکده اسکت ،ریپکل بکاالیی در تکوان اکتیکو و
راکتیو دیده میشود (عموماً باالی  ،)8/6 puلذا استفاده از این روتهکا

بیشینهسازی بازده ننراتور القایی . . .

برای ردیابی مقدار مرجع جدید توان راکتیو امکانپذیر نیست .شککل 3
ولتان و جریان استاتور ،جریان روتور و توانهای تولیدی ننراتور را بکرای
مقادیر مرجع ککرشده نشان میدهد .شکل  3نشان میدهد ،با استفاده
از روت کنترلی پیشنهادی مقدار  ،-8/812 puبهعنوان توان راکتیکو بکا
ریپل بسیار کمتر از روتهای پیشکین (کمتکر از  )8/82 puو بکا پاسکخ
دینامیکی باال توسط ننراتور تولید میشود .همچنین مطابق شکل  ،3با
استفاده از روت پیشنهادی شکل موج جریکانهکای سکهفکاز اسکتاتور و
روتور دارای اعوجاج کمی بوده و بالفاصله با تغییرات توان ،اندازه آنهکا
تغییر کرده و به سرعت به حالت سینوسی کامل در میآیند.
به منظور بررسی بیش تر عملککرد ردیکابی ایکن سیسکتم کنترلکی،
مقادیر توان راکتیو دلخواهی بهعنوان مرجع به آن اعمال شده است.
شکل  68عملکرد ردیابی توانهای اکتیو و راکتیکو ننراتکور القکایی
دوتکریکه را با مقادیر دلخواه نشان میدهد.
همانطور که در شکل  68پیداسکت ،بکا اسکتفاده از کنتکرلکننکده
پیشنهادی ننراتور به خوبی و با ریپل بسیار کم و دینامیک بسکیار بکاال
مقادیر توان اکتیو و راکتیو مورد نظر را تولید میکند.

 -7نتیجهگیری
در این مقاله ،ابتدا مقدار توان راکتیو به منظور حصول بیشترین بکازده
برای ننراتور القایی دوتکریکه در سه حالت زیر به دست آمد:
حالت اول) مقاومت و تلفات هسته استاتور هر دو در نظر گرفته شکده
است.
حالت دوم) مقاومت استاتور در نظکر گرفتکه شکده و از تلفکات هسکته
استاتور صرفنظر میشود.
حالت سوم) از مقاومت و تلفات هسته استاتور صرفنظر میشود.

شکل  :9عملکرد رديابی توانهای اکتيو و راکتيو ژنراتور القايی
دوتحريکه در شرايط بازده بيشينه

شکل  :12عملکرد رديابی توانهای اکتيو و راکتيو ژنراتور القايی
دوتحريکه با مقادير دلخواه
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جدول  :3محاسبه توان راکتيو مرجع با روش پيشنرادی برای ژنراتور القايی دوتحريکه
8/98

8/21

8/28

8/61

8/68

8/1

8

-8/1

-8/68

-8/61

-8/28

-8/21

-8/98

Slip

-8/894

-8/893

-8/876

-8/877

-8/871

-8/873

-8/812

-8/811

-8/813

-8/817

-8/813

-8/810

-8/817

)Qs  ref (pu

جدول  :4تأثير تغييرات مقاومت استاتور و روتور بر روی توان راکتيو مرجع
8/9

8/2

8/6

8

-8/6

-8/2

-8/9

-8/8907

-8/8784

-8/8711

-8/8128

-8/8188

-8/8468

-8/8106

)Qs-ref (0.8Rr

-8/8901

-8/8780

-8/8718

-8/8126

-8/8138

-8/8138

-8/8079

) Qs-ref (Rr

-8/8903

-8/8780

-8/8712

-8/8163

-8/8140

-8/8141

-8/8078

)Qs-ref (1.2Rr

-8/8908

-8/8787

-8/8716

-8/8129

-8/8168

-8/8426

-8/8088

)Qs-ref (0.8Rs

-8/8901

-8/8780

-8/8718

-8/8126

-8/8138

-8/8138

-8/8079

) Qs-ref (Rs

-8/8939

-8/8783

-8/8717

-8/8160

-8/8118

-8/8118

-8/8018

)Qs-ref (1.2Rs

با توجه به نتایج مکاسباتی ،تثبیر در نظکر گکرفتن مقاومکت اهمکی
استاتور و تلفات هسته در مقدار توان راکتیو مرجکع ارزیکابی گردیکد .از

s

مرحله  )6به دست آوردن بازده و توان راکتیو بهینه استاتور از روی
معادالت ( )66تا ( ،)61با انجام مراحل پیشنهادشده در این تکقیق

آنجا که توان راکتیو مرجع بهدسکتآمکده مقکدار نسکبتاً ککوچکی دارد،

⇓

روتهای متکداول کنتکرل  DFIGقکادر بکه تکثمین دقیکق آن نیسکتند.

مرحله  )2به دست آوردن توان ماکزیمم راکتیو مبدل طرف شبکه از روی
معادله ()60

بنابراین ی

روت کنترلی جدید مبتنی بر کنترل تطبیقی مدل مرجکع

پیشنهاد شد که با دقت باالیی مقدار توان راکتیو را به دست مکیدهکد.

⇓

الگوریتم بهینهسازی کریلهرد نیز جهت تعیین ارای کنترلکنندههکا

مرحله  )9مقایسه توان راکتیو بهینه با ماکزیمم توان مبدل طرف شبکه از لکاظ
اندازه و بررسی شرایط اول و دوم ککرشده در بخش ()6-9

به کار رفت .بهعالوه نتایج شبیهسازی مزایای زیر را برای روت کنترلکی

⇓
مرحله  :)7به دست آوردن توان راکتیو مرجع

پیشنهادی نشان میدهند.


ریپل بسیار پایین در ردیابی توانهای اکتیو و راکتیو



پاسخ دینامیکی باال



استککام خوض در مقابل تغییرات پارامترهکای ماشکین ،بکه دلیکل

⇓
مرحله  )1بهینهسازی بازده ننراتور القایی دوتکریکه با توان راکتیو مرجع جدید،
با استفاده از معادالت بازده بهدستآمده در مرحله ()6

⇓
مرحله )1روت کنترلی پیشنهادی مبتنی بر مدل تطبیقی مرجع برای کنترل
توانهای اکتیو و راکتیو

استفاده از مدل تطبیقی در ساختار آن

پیوست (الف)

پیوست (ب)
Rr Ls 2

در این مقاله ،برای بهینهسازی بازده ننراتور القایی دوتکریککه ،مراحکل

3Vs 2Lm 2

مختلفی طی شده است و به اختصار در زیر ،به صورت الگوریتمی آورده

2Rr Ls

شده است:
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)پیوست (د

K1

مشخصککات ننراتککور القککایی دوتکریکککه مککورد اسککتفاده در بخککش
:بیشینهسازی بازده به شرح زیر است

L1

مشخصات سيستم کنترلی

N1
R1

T1

4 KW
220/380 V
1440 rpm
2

:پارامترهای ننراتور القایی دوتکریکه
 قط1  دارای،Y  اتصال، هرتز18 ،سهفاز
Vs

332 volt ; Rs

Rr

1.65 10

l

4
5

r

Pmec

2.33 10

ohm; l

8.58 10 H ; Lm

s

5

H

5

1.59 10 H ;

9 106 watt
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Doubly Fed Induction Generator (DFIG)

2

Proportional-Integral Controller (PI Controller)

3

Space Vector Modulation (SVM)

4

Model-Reference Adaptive Control (MRAC)

5

Proportional-Integral-Derivative Controller (PID Controller)

6

Feedback Gain

7

Forward Gain
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