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چکیده
در این مقاله به طراحی کنترل کننده مد لغزشی در توربین های بادی  PMSGپرداخته می شود .ابتدا یک ژنراتور سننررن
مغناطیس دائم شبیه سازی شده ن سپس این ژنراتور توسط یک مبدل ماتریسی 9سوئیچه به شبره سه فاز متصل می گنردد.
در مرحله بعد برای ایجاد تعقیب حداکثر توا در این توربین از یک لینک  dcدر شبیهسازی استفاده منی شنود تنا بتنوا بنه
رنش بدن سنسور حداکثر توا بهینه قابل برداشت از لینک  dcرا تخمین زد.
کلمات کلیدي :توربین بادي ،ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم  ،PMSGمبدل ماتریسی ،کنترل کننده مد لغزشی

 .1مقدمه

کلیه تولید انرژی الرتریری به نسیله باد توسط مدل های مختلفی از توربین های بادی با ژنراتورهای متفانت انجام می پﺬیرد
که از ﺟمله آ توربین بادی با ژنراتور سنررن مغناطیس دائم ( )PMSGمی باشد که به دلینل قابلینت هنا ن مزاینای آ از
قبیل حجم ن نز کم ،بازدهی باﻻ ن حﺬف ﺟعبه دنده ،استفاده از این نوع ژنراتور در توربینهای بادی گسترش یافته است].[1
ساختارهای مختلفی برای تبدیل توا در توربین بادی  PMSGنﺟود دارد که در این مقاله از مبدل ماتریسنی بنرای تبندیل
انرژی باد استفاده شده است .مبدل های ماتریسی 1مستقیما توا  ACخرنﺟی ژنراتور را بنه تنوا  ACبنا کیفینت مناسنب
تبدیل می کنند ن دارای سیستم کنترلی مخصوص به خود میباشند .ﺟهت اخﺬ حداکثر توا از تنوربین بنادی از ینک لیننک
 DCدر شبیه سازی استفاده شده است .توربین بادی  PMSGدارای استراتژی کنترل گسترده ن متنوع از ﺟمله کنترل منطق
فازی ،2کنترل مد لغزشی ،3نقطه عملررد بهینه ،4کنترلنر  PIDن ...منی باشند] .[7]،[4بنرای شنبیه سنازی از رنش کنتنرل
مدلغزشی استفاده شده است ن در ادامه تاثیر سرعت باد برعملررد ژنراتور  PMSGن مبدل بررسی خواهد شد ن رنشی ﺟهنت
بهبود کنترل سوئیچ های مبدل ماتریسی ارائه می گردد.
 .2ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم PMSG

در این ژنراتورها ،شار مغناطیسی رنتور توسط مغناطیسهای دائم تولید منیشنوند .خنودتيریری بنه اینن ژنراتورهنا قابلینت
عملررد در ضریب توا ن بازدهی باﻻ را میدهد.
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به طور کلی  PMSGدارای مزایای زیر است:
 بازده ،قابلیت اطمینا  ،ضریب توا ن عملررد باﻻ
 حجم ن نز کم
 عدم نیاز به تيریک میدا
 مشخصه گرمایی بهتر
 بهبود پایداری دینامیری
تعدادی از معایب آ نیز به صورت زیر میباشد:
 افزایش سایز ،نز ن هزینهی ژنراتور  PMSGدارای قطبهای زیاد
 هزینهی باﻻی مواد PM
 دیمغناطیس شد  PMها در دمای باﻻ ].[1
مدل دینامیری ژنراتور سنررن مغناطیس دائم ( )PMSGدر قاب مرﺟع سنررن  dqبا میدا رنتور ،طبق شرل( )1میباشد.

در شكل (،)1
مشتق و

شكل  :1مدل دینامیكی  PMSGدر قاب مرجع سنكرون

مقاومت فاز استاتور،

انددوتتان

موورادا

،

dq

سدرتت اككتریكدی روتدور ،تملگدر

دامنه شار پیوند دیده شده از سیمپیچاا استاتور ناشی از وجود مغناطی اا دائم است.

معادالت وكتاژ  PMSGبه صورت زیر است [:]2
()1
گشتاور اككترومغناطیسی نیز با رابطه ( )2قابل مواسبه میباشد:
()2
ته تعداد جفت قطباا ژنراتور میباشد.

 .3مدل توربین بادی و کنترل حداکثر توان

توان ذخیره شده در باد برابر است با:
()3
ته چگاكی اوا ،سطح جاروب شده توسط پره اا توربین ،سرتت باد است .ایدن تدوان بردورت تامدل بده تدوان
مكانیكی تبدیل نمی شود .حداتثر توان قابل دریافت از باد در بهترین شرایط ،طبق تئور بتدز و بسدته بده شدكل پدره ادا
95درصد است .توان مكانیكی دریافتی از باد با استفاده از رابطه ( )4بدست می آید.
()4
1
ته ضریب توان توربین می باشد ته بیانگر بازده و تارایی توربین است و به (زاویه پیچ توربین ) و (نسبت سدرتت
نوك پره اا )2وابسته است].[3
Pitch Angle
Tip Speed Ratio

2

1
2

()9
()6
ضرایب
تا در توربین اا باد مختلف ،متناسب با ساختار اندسی توربین توسط شرتت سازنده اصالح و بهینه می
شود .این ضرایب برا شبیه ساز به صورت زیر در نظر گرفته شده است.
()7
توان خروجی توربین باد به ازا سرتت اا مختلف شفت در سرتت اا متفاوت باد نمایش می داد.

شكل  : 2منونی توان خروجی توربین بر حسب سرتت رتور در سرتت اا مختلف باد

از شكل مذتور مشخص است ته حداتثر توان ،بسته به میزان سرتت باد ،در سرتتاا مختلف روتور رخ میداد.

 .4مبدل ماتریسی و انتخاب کلید دو جهته مناسب

مبدل اا ماتریسی مستقیما توان  ACخروجی ژنراتور را به توان  ACبا تیفیت مناسب تبددیل مدی تنندد و فاقدد تناصدر
ذخیره تننده انرژ می باشند.

شكل  :3مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز

در این مبدل اا معموال تلید اا دوطرفه با سه آرایش پل دیود  ،امیتر مشترك و تلكتدور مشدترك مدورد اسدتفاده مدی
شود .برا شبیه ساز مبدل ماتریسی از  5سوئیچه دو طرفه با آرایش امیتر مشترك استفاده شده است.

شكل  :4برخی از انواع مختلف سوئیچ اا دو طرفه (a) :پل دیود ) (bامیتر مشترك ) (cتلكتور مشترك

آرایش امیتر مشترك شامل دو  IGBTو دو دیود مواز معكوس میباشد .دیوداا قابلیت مسدود تردن وكتاژاا معكوس را
دارند .در آرایش امیتر مشترك تلفات ادایت نسبت به آرایش پل دیود تمتر است و ار تلید دو طرفه نیاز به منبع تغذیه
جدا شده برا راه انداز گیت تلیداا خوااد داشت .ار دو  IGBTموجود در تلیدد دوطرفده را میتدوان نسدبت بده نقطده
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مشترك امیتر راهانداز ترد].[9
معادالت وكتاژ ورود به شرح زیر است:
() 8
جهت بهبود تنترل سوئیچ اا مبدل ماتریسی رابطه ا برا تعیین زمان اا تلید زنی بر اساس مرجع] [9شبیه سداز
و پیاده ساز شده است.این رابطه بر اساس وكتاژ و فرتان ورود و خروجی(مطلوب) مبدل ماتریسی بنا شده است.
() 5
در نرم افزار  MATLAB/Simulinkزمان اا تلید زنی به صورت بلوتی قابدل پیداده سداز اسدت .شدكل ( ،)9اسدتراتی
و
و
سدوئیچ ادا
سوئیچینگ مثبت و منفی را بر اساس رابطه ( )11نشان می داد .به تنوان مثال در كوظده
بسته می شوند و قسمتی از شكل موج مثبت را تبور می داند و زمان تناوب تل می باشد.

شكل  :9استراتی سوئیچینگ ترتیبی مبدل ماتریسی

 .5طراحی کنترل کننده غیر خطی فیدبک حالت
ادف از طراحی تنترل تننده اخذ حداتثر توان  MPPTاز توربین باد و تنظیم سرتت ژنراتور اسدت بده طدور تده
را تعقیب نمایید و تا حد امكان بده آن نزدیدب باشدد ،ایدن تدار توسدط
سرتت ژنراتور بتواند مقدار مرجع سرتت
متغیر تنتركی انجام می شود.
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شكل  :6ساختار سیستم تنترل برا

WECS

متغییراا تنتركی و و به ترتیب جهت تنترل جریان موور  dاستاتور و تنترل وكتداژ كیندب  dcو تنتدرل تدوان
راتتیو تزریقی به شبكه استفاده می شوند.
متغییر اا تنتركی به صورت مجموته ا از تبارات به صورت زیر قابل بیان است.
()11
در ادامه به تمب سیستم تنتركی ،سرتت باد پیش بینی و سرتت ژنراتور تنظیم میشود تا حداتثر توان از توربین باد
گرفته شود .برا ارزیابی سیستم تنتركی پیشنهاد سرتت باد به صورت مجموتها از تواكیاا مختلف سرتت به اضافه
مقادیر ترادفی با توزیع یكنواخت و سفید در نظر گرفته میشود.

شكل  :5ساخت سرتت توربین باد در

معادالت دینامیكی ژنراتور سنكرون مغناطی
فضا حاكت زیر نشان داد:
()11
)(12
()13
()14
()19
()16

MATLAB/SIMULINK

دائم و طراحی سیستم تنتركی را می توان در قاب مرجع گردان  dqبه شدكل

اسدتاتور اسدتند.

بده ترتیدب اینرسدی روتدور و ضدریب

ویسكوزیته و تعداد جفت قطب اا می باشند و  ωسرتت زاویه ا روتور و

گشتاور بار یا امدان گشدتاور ژنراتدور اسدت.

در این روابط
و

به ترتیدب مقاومدت و انددوتتان

به ترتیب وكتاژاا و جریان اا موور

( )17بدست می آید .ته
()17

استاتور می باشند و

شار رتور است.

9

شار ثابت روتور است ته از رابطده

 -1-5کنترل توربین بادی به روش مد لغزشی)(SMC
ادف از این روش بدست آوردن یب قانون تنترل مناسب است به طور ته تمام متغییر اا سیستم بتوانند
مراجعشان را بدون ایچ خطایی دنبال تنند .برا طراحی تنترلتننده مد كغزشی از معادالت حاكت حاتم بر ژنراتور
مغناطی دائم استفاده می شود .این تنترل تننده دارا مزایایی از قبیل :پایدار باال ،سرتت و دقت تنتركی باال ،مقاومت
باال در برابر اغتشاشات و نویز اا و به تغییر پارامتراا غیر حساس و نسبت به سایر روش اا به اطالتات تمی در مورد
 WECSs1نیاز دارد].[6
متغییر اا فضا حاكت به صورت زیر در نظر گرفته می شود.
()18
توان اتتیو و راتتیو تزریقی به شبكه تبارتند از:
()15
()21
جهت طراحی تنترل تننده ،ابتدا سطوح كغزشی را تعریف می تنیم و سپ
()21

تغییرات سطح كغزش را بدست می آوریم.

()22

()23

)(24

برا تعیین قوانین تنتركی مناسب از تابع كیاپانوف درجه دو

زمانی این تابع

برا حل معادالت استفاده می تنیم .مشدتق

می باشد .با جایگذار معادالت دینامیكی بخش 4در روابط و ساده ساز خواایم داشت:

()29

()26

()27
با مشتق گیر از رابطه ( )29و ( )26و اتمال روش تنترل تننده مد كغزشی تبارات زیر حاصل می شود.
()82

()25

بعد از تخمین سرتت باد ،مقدار سرتت و گشتاور مورد نیاز برا چرخش ژنراتور  PMSGجهت اخذ حداتثر توان از
توربین باد باد تخمین زده می شود.

 .6سیستم شبیه سازی شده
شكل ( ،) 7نما تلی سیستم توربین باد به امراه مبدل ماتریسی را نشان میداد .مقدار وكتاژ و فرتان

خروجی

wind energy conversion systems
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ژنراتور به صورت آنالین توسط فرتان متر پیشنهاد و موثر سنج جهت بهبود تنترل سوئیچ اا مبدل ماتریسی
مواسبه می شود .و به ترتیب وكتاژ و فرتان مطلوب خروجی استند .اترال ژنراتور سنكرون مغناطی دائم به
شبكه با استفاده از مبدل ماتریسی با كینب  dcشبیه ساز و بررسی شده است و نتایج استفاده از روش تنتركی پیشنهاد
در تخمین سرتت باد و انتقال توان ماتزیمم مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  :7سیستم شبیه سازی شده

 -1-6فرکانس متر آنالین
جهت بهبود تنترل مبدل ماتریسی در شبیه ساز از یب فرتان متر آنالین استفاده شده است .این فرتان متدر بده
طور موسوسی باتث بهبود در تیفیت توان خروجی ژنراتور می گردد و تلید زنی با دقت بهتر صورت می گیرد.

شكل :8بلوك تشكیل دانده فرتان

متر پیشنهاد

در شكل ( ،)8وكتاژ خروجی ژنراتور سنكرون مغناطی دائم ( )Vaبه تنوان سدیگنال ورود بده بلدوك فرتدان متدر
استفاده شده است .در آغاز شبیه ساز به تلت اینكه فاصله گذر از صفراا خیلی توچب است ،خروجی فرتان متر به زیر
( 911ار تدد دكخواه متناای) مودود شده است .فرتان مواسبه شده  f1به بلوك تعیین زمان اا سدوئیچ زندی جهدت
بهبود تنترل مبدل ماتریسی اتمال می شود.

 -2-6موثر سنج آنالین
از آنجددایی تدده خروجددی تددوربین بدداد دارا فرتددان متغییددر اسددت ،بنددابراین نمددی تددوان از بلددوك مددوثر سددنج
متلب/سیموكینب بهره جست .اساس تار این بلوك بر اساس رابطه ( )31بنا شده است.
()03

 :تابع سیگنال ورودی موثر سنج
 :تابع انتگرال گیری شده از مجذور سیگنال ورودی موثر سنج
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شكل  :5بلوك تشكیل دانده موثر سنج آنالین
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u
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 -3-6استفاده از فیلتر در خروجی مبدل ماتریسی
جهت حذف موكفه اا فرتان باال و تبور فرتان  91 HZدر خروجی مبدل ماتریسی از یدب فیلتدر پدایین گدذر بدا
مقادیر  𝐿=991𝜇𝐻 ،𝑅=11Ωو 𝑓𝜇 𝐶=111با توپوكوژ زیر استفاده شده است.

شكل  :11فیلتر خروجی مبدل ماتریسی

تابع تبدیل فیلتر به صورت رابطهاا ( )31قابل نمایش است.
()31

 .7نتایج شبیه سازی
پارامتراا و متغییر اا ورود و خروجی در سیستم مورد نظر شبیهساز شده و نتایج حاصدل از شبیهسداز انجدام
گرفته در شكل اا ( )11تا ( )24آورده شده است.

شكل  :11خروجی متغیر تنتركی

شكل  :12خروجی متغیر تنتركی

u1

شكل  :13خروجی متغیر تنترل u3

u2

شكل  :14خروجی متغیر تنتركی u4

شكل  :16سرتت روتور تخمین زده شده ()rad/s

شكل  :19سرتت باد ایجاد شده
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شكل  :18توان اتتیو تزریقی

شكل  : 17گشتاور بار یا امان گشتاور ژنراتور

شكل  :15توان راتتیو تزریقی

شكل  :21جریان موور  qاستاتور ()x2

شكل  :21جریان موور  dاستاتور ()x3

شكل  :22وكتاژ كینب

شكل  :23جریان موور  qسمت شبكه ()x9

dc

شكل  :24جریان موور  dسمت شبكه ()x6

 .8نتیجه گیری

در این مقاكه به شبیهساز ژنراتور سنكرون مغناطی دائم با مبدل ماتریسی و روش تنتركی مد كغزشی پرداختده شدد.
برا طراحی تنترلتننده مد كغزشی از معادالت حاكت حاتم بر ژنراتور مغناطی دائم اسدتفاده شدد .ایدن تنتدرل تنندده
توانست با تمب استفاده از كینب  dcخروجی توربین را بدون نیاز به حسگر سرتت باد و به صورت دقیق و مقداوم تخمدین
بزند و متناسب با تغییرات سرتت باد ماتزیمم توان را به شبكه انتقال دادد .طراحدی مبددل ماتریسدی و سیسدتم تنتركدی
پیشنهاد با تنترل زوایا آتش در تریستوراا مبدل ماتریسی دارا كینب  dcبدون سنسور بداد بررسدی شدد و شدبیه-
ساز اا سرتت ،دقت و مقاوم بودن آن را نشان دادند.
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