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Abstract
The brushless doubly fed induction generator (BDFIG) is one of the main members of doubly fed
electrical generators which has come close to commercialization in recent years. This generator has
some of outstanding features of squirrel cage induction generator and conventional synchronous
generator, and at the same time, it requires a partially rated converter. One of the major challenges in
the evolution of this generator is the problem of controlling it and the necessity of having a suitable
and efficient controller to stabilize the generator in the operating speed range. Therefore, in this paper,
a comprehensive vector control scheme based on nonlinear control methods is proposed. Accordingly,
a reference model controller fulfills the control of rotor speed. In addition, for simultaneous control of
reactive power and torque, a combined approach based on sliding mode and PI controllers are used.
The simulation results show in presence of the mentioned control structure, the dynamic response of
system in different conditions such as change of mechanical input power and reference speed variation
is much more appropriate than when a linear controller is used.
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چکیده :ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک یکی از عناصر مهم خانواده ژنراتورهای جریان متناوب با تغذیه دوگانه است که
در سالهای اخیر به مرزهای تجاریسازی نزدیک شده است .این ژنراتور ،برخی از خصوصیات بارز ژنراتور القایی قفس سنجابی
و ژنراتور سنکرون معمولی را بهطور همزمان داراست و در عین حال ،به یک مبدل با ظرفیتی کمتر از ظرفیت نامی ژنراتور نیاز
دارد .یکی از چالشهای مهم در مسیر تکامل این ژنراتور ،مسئله کنترل آن و ضرورت حضور یک کنترلکننده مناسب و کارا
برای پایدارسازی ژنراتور در محدوده سرعت کاری و نیز تامین سایر الزامات عملکرد دینامیکی و حالت ماندگار است .لذا ،در این
مقاله یک طرح کنترل برداری جامع مبتنی بر روشهای کنترل غیرخطی ارائه میشود .بر این اساس وظیفه کنترل سرعت
ژنراتور بر عهده کنترل مدل مرجع قرار میگیرد .همچنین برای کنترل همزمان توان راکتیو و گشتاور از روش کنترلی مبتنی بر
ترکیب حالت لغزشی و متناسب-انتگرالگیر ( )PIاستفاده میشود .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با استفاده از ساختار
کنترلی مزبور ،پاسخ دینامیکی سیستم در شرایط مختلف مانند تغییر توان مکانیکی ورودی و سرعت مرجع بسیار مناسبتر از
زمانی است که از کنترلکننده خطی استفاده میشود.
کلمات کلیدی :ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک ،سیستم تطبیقی مدل مرجع ،کنترل سرعت و توان راکتیو ،کنترل-
کننده ترکیبی

حالت لغزشی و PI
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 -1مقدمه
ماشین القایی دوتحریکه بدون جاروبک )BDFIM( 1یک ماشین القایی تکقابه و بدون جاروبک است که دو سیمپیچ سه فاز
متعادل داشته و هر دو آنها بر روی استاتور نصب میشود .یکی از آنها سیمپیچ قدرت )PW( 2است که بهطور مستقیم به شبکه
متصل میشود و بخش عمدهای از توان ،از طریق این سیمپیچ ،بین شبکه و ماشین تبادل میشود .سیمپیچ دیگر که از طریق
یک مبدل پشت به پشت با ظرفیتی کمتر از ظرفیت ماشین به شبکه متصل گردیده است ،سیمپیچ کنترل )CW( 3نامیده
میشود ] .[1الزم به ذکر است که ظرفیت سیمپیچ کنترل به محدوده سرعت مورد نیاز و همپنین نیازمندیهای توان راکتیو
بستگی دارد ] BDFIM .[2به دلیل مزیتهایی مانند حذف جاروبک (تعمیرات کم و افزایش قابلیت اطمینان) و استفاده از
اینورتری با ظرفیتی در حدود  30درصد ظرفیت ماشین ،در چند سال اخیر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است .بهطور کلی
میتوان پژوهشهایی که تاکنون بر روی  BDFIMانجام شده را در سه گروه دستهبندی کرد .در گروه اول ،ساختمان ماشین با
تمرکز بر روی ساختار روتور مطالعه میشود [ .]3-6در این مقالهها به مسئله طراحی بهینه ماشین برای دستیابی به اهدافی از
قبیل افزایش نسبت توان به وزن و بهبود کمیتهای عملکردی آن پرداخته شده است .از آنجا که بخش زیادی از عیبها و
محدودیتهای عملکردی ماشین ناشی از ساختار ویژه روتور است ،لذا در مراجع مختلف ساختارهایی جدید برای روتور پیشنهاد
و توانایی آنها در بهبود عملکرد اثبات شده است .همچنین مدلهای تحلیلی مناسبی ارائه شده که قادر به پیشبینی رفتار
ماشین با دقت قابل قبول و زمان کم است .در گروه دوم ،روشهای مدلسازی  BDFIMقرار میگیرد .تاکنون چندین مدل
شامل مدل اجزای محدود ،[7] )FE( 4مدل مدار معادل مغناطیسی [8] )MEC( 5و مدل مدار معادل الکتریکی[9] )EEC( 6
برای پیشبینی عملکرد این ماشین ارائه شده است .روش اجزای محدود برای شبیهسازی عملکرد ماشین بسیار ارزشمند است.
مدل  FEقادر به محاسبه مستقیم و با دقت باالی توزیعهای چگالی شار مغناطیسی است .مدل  MECبهمنظور مدلسازی و
تحلیل ماشینهای الکتریکی با دقت باال و زمان کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد .در مدار معادل مغناطیسی ،اشباع مغناطیسی،
هارمونیکهای مکانی ،ساختار توزیع شده سیمپیچ استاتور و روتور ،عدم تقارنها ،پیچش شیارها ،اثرات شیاربندی و شارهای
نشتی را میتوان مدل کرد .مدل  EECنیز برای انجام مطالعه کنترل و بررسی رفتار دینامیکی ماشین مناسب است .از آنجا که
 BDFIMدر محدوده سرعت کاری خود پایدار نیست ،نیازمند یک کنترلکننده برای پایدارسازی ماشین و نیز تامین سایر
الزامهای عملکرد دینامیکی و حالت ماندگار است .لذا در گروه سوم ،روشهایی برای کنترل محرکه  BDFIMپیشنهاد شده که
کنترل برداری 7و کنترل مستقیم شار و گشتاور 8رایجترین آنها هستند [.]10-12
با توجه به طراحی خاص  ،BDFIMسیمپیچ کنترل میتواند انرژی لحظهای مبادله شده از طریق سیمپیچ قدرت را کنترل کند.
این عمل در اثر تزویج مغناطیسی غیرمستقیم بین دو سیمپیچ استاتور محقق میشود .به دلیل پیچیدگی رفتار دینامیکی این
ماشین ،استفاده از روشهای کنترلی متداول که در سایر ماشینهای الکتریکی استفاده میشود ،با دشواریهایی همراه است .با
این وجود ،مطالعههای پژوهشی منجر به ارائه روشهای مختلف کنترل شده است که میتوان از آنها در کنترل محرکه
 BDFIMاستفاده کرد .در مرجع ] [13مطالعهای تحلیلی بر روی پایداری  BDFIMانجام گرفته که امکان ارزیابی رفتار
دینامیکی این ماشین را تحت اعمال استراتژیهای مختلف کنترلی فراهم میکند .نتایج آزمایشگاهی و تئوری نشان میدهد که
کنترل حلقه باز  ،BDFIMبه مقدار زیادی به کمیتهای مکانیکی ماشین وابسته است .مقادیر بزرگ اینرسی 9و ضریب
ویسکوزیته 10باعث بزرگ شدن ناحیه پایداری ماشین میشود .اما با توجه به اینکه طراحان عالقهمند به ضرایب کوچک
اصطکاک هستند ،عمالً محدوده پایداری کنترل حلقه باز بسیار محدود است.
برای دست یابی به عملکرد مطلوب در حالت ماندگار و دینامیکی ،باید استفاده از روشهای کنترل حلقه بسته مورد بررسی قرار
گیرد .در مرجع ] [14یک کنترلکننده پیشبین مدل لغزشی برای کنترل ساده و موثر توان  BDFIMدر حالت ژنراتوری ارائه
شده است .بهمنظور ردیابی مقادیر مطلوب توانهای اکتیو و راکتیو ،کنترلکننده مورد نظر مولفههای جریان در قاب ساکن را
به عنوان سطوح لغزش در نظر میگیرد .برای انتخاب بردار ولتاژ مناسب جهت تغذیه سیمپیچ کنترل ،یک تابع هزینه براساس
خطاهای درجه دوم جریانها تعریف میشود و از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات )PSO( 11برای تعیین مقدار بهینه بهره
کنترلکننده استفاده میشود .در مرجع ] ،[15تحلیل پایداری  BDFIMتحت کنترل حلقه بسته جریان )CLCC( 12ارائه شده
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است .هر چند این کنترل رفتار دینامیکی مشابه کنترل برداری ندارد اما عملکردی مقاوم 13داشته و بدلیل نیاز به تعداد کمی
حسگر ،14پیادهسازی سادهای دارد .تحلیل نظری پایداری ،نشان دهنده رفتار پایدار ماشین در تمام محدوده عملکردی است.
نتایج آزمایشگاهی نیز موید این موضوع است .در این مقاله پس از تعیین مدل دینامیکی غیرخطی ماشین و کنترلکننده آن
برای مطالعه و تحلیل سیستم حلقه بسته ،خطیسازی حول نقطه تعادل سیستم انجام شده است .مدل خطیشده دارای 5
جفت قطب مختلط است که مربوط به  ،CW ،PWروتور ،سیستم مکانیکی و کنترلکننده است .هر چند در این مقاله بر
مناسب بودن کنترل اسکالر در کاربردهایی نظیر پمپ و فن که نیاز به دینامیکی باالیی ندارند ،تاکید شده است اما بدیهی است
که برای رسیدن به خواسته های دیگری نظیر کنترل مستقل و دقیق شار و گشتاور و نیز امکان تحقق استراتژی بهمنظور بهبود
بازده محرکه ،باید به سوی ساختارهای کنترلی با کارایی باالتر مانند کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور حرکت کرد.
در مرجع ] ،[16عملکرد توربین بادی مبتنی بر  BDFIMتحت اغتشاشات ناگهانی ،که در نتیجه تغییر بار متصل به پایانههای
توربین بادی و تغییر سرعت باد رخ میدهد ،مورد بررسی قرار میگیرد .در این مقاله از یک طرح کنترلی ساده مبتنی بر
کنترلکننده تناسبی-انتگرالی )PI( 16برای ثابت نگه داشتن ولتاژ در مقدار یک پریونیت در هنگام تغییر ناگهانی بار و سرعت
باد استفاده میشود .در طرح کنترلی مذکور از دو حلقه کنترل جریان برای تنظیم مولفههای  dو  qجریان سیم پیچ کنترل
استفاده شده است .با استفاده از حلقه کنترل توان راکتیو ،جریان مرجع محور  dبه گونهای تنظیم میشود تا ضریب توان واحد
و نیز ولتاژ ثابت یک پریونیت تامین شود .جریان مرجع محور  qنیز براساس حلقه کنترل سرعت تعیین میگردد .الزم به ذکر
است در این مقاله ،پارامترهای کنترلکننده  PIبا استفاده از روش بهینهسازی کلونی مورچه (ACO) 15محاسبه میشود .در
مرجع ] ،[17یک استراتژی کنترل ولتاژ مبتنی بر روش کنترل حالت لغزشی رزونانسی برای  BDFIMدر حالت ژنراتوری برای
کاربرد توربین بادی ارائه شده است .در استراتژی پیشنهادی ورودیهای کنترلی براساس خطای سرعت و ولتاژ سیمپیچ قدرت
بهدست میآید.
در مرجع ] [18یک روش کنترل برداری برای عملکرد  BDFIMبهعنوان یک ژنراتور سرعت متغیر ارائه شده است .کنترل
برداری معرفی شده بر روی قاب شار  PWاجرا شده و توانایی کنترل همزمان سرعت و توان راکتیو را با استفاده از کنترلکننده
تناسبی-انتگرالی ( )PIدارد .در این مقاله برای نخستین بار کنترل دینامیکی توان راکتیو برای  BDFIMبا کمک کنترل برداری
که در کاربردهای توربین بادی اهمیت دارد ،ارائه شده است .همچنین اثرات تزویج مغناطیسی متقابل بهعنوان اغتشاش درنظر
گرفته شده و کنترلکنندههای  PIبهگونهای تنظیم شده اند که توانایی جبران نامعینی اضافه شده را داشته باشند .از معایب
کنترل ارائه شده در این مقاله می توان به دینامیک کند حلقه کنترل سرعت و کنترل توان راکتیو اشاره کرد .در مرجع ]،[19
امکان پیادهسازی کنترل برداری سرعت بر روی  BDFIMبررسی شده است .به همین منظور دو حلقه داخلی برای کنترل
جریان  PWو  CWو یک حلقه خارجی برای کنترل سرعت طراحی شده است .حلقههای داخلی بهگونهای طراحی شدهاند که
تزویج بین دو سیمپیچ استاتور کمینه شود .برای این منظور از معادالت دینامیکی ماشین برای تعیین کنترلکنندههای جریان
استفاده شده است .عملکرد دینامیکی مناسب سیستم کنترل از طریق پیادهسازی بر روی یک نمونه آزمایشگاهی تایید شده
است.
به منظور کنترل بدون حسگر سرعت  ،BDFIMدر مرجع ] [20از یک مشاهدهگر 17سیستم تطبیقی مدل مرجع 18استفاده شده
است که براساس خطای جریان سیمپیچ کنترل طراحی میشود .سیگنال خطا که از ضرب خارجی دو بردار ایجادشده توسط
مدل مرجع و مدل تنظیمی تولید میشود به یک تخمینزن 19حلقه قفلشده فاز 20وارد شده و از خروجی آن ،زاویه تخمینی
موقعیت روتور بهدست میآید .در این مقاله ضمن اثبات پایداری مشاهدهگر ،عملکرد دینامیکی و حالت ماندگار آن نیز مطالعه و
بررسی شده است .در مرجع ] [21روشی برای کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو  BDFIMدر حالت ژنراتوری مبتنی بر
کنترلکننده حالت لغزشی مرتبه دوم ارائه شده است .کنترلکننده پیشنهادی عالوه بر پاسخ سریع به شرایط گذرا ،نسبت به
نامعینیهای ناشی از تغییر پارامترها نیز مقاوم است.
در مرجع ] ،[22برای حذف تزویج میان کانالهای  dو  qدر کنترل برداری از یک ماتریس دکوپلهساز برای مدلکردن BDFIM
و بار بهصورت یک سیستم دو ورودی -دو خروجی استفاده شده است .از منظر کنترلی ،این ماتریس با ایجاد یک دستگاه21
()3
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کنترلی جدید باعث میشود کنترلکنندههای خطی برای هر یک از کانالهای  dو  ،qمتعلق به حلقههای داخلی جریان ،به
سادگی و مستقل از هم طراحی شوند .در این مرجع بیان شده است که ماتریس ارائه شده نه تنها نیازمند حسگر اضافی و
اطالعاتی از موقعیت روتور نیست  ،بلکه به دلیل در نظر گرفتن تغییرات در کمیتهای  BDFIMو بار ،استحکام 22کل سیستم
کنترلی را افزایش میدهد .در مرجع ] [23یک کنترل برداری در راستای ولتاژ شبکه برای  BDFIMدر کاربرد توربین بادی
پیشنهاد میشود که عملکرد آن مبتنی بر کنترلکننده تناسبی-انتگرابی-رزونانسی )PIRC( 23است .هنگام وقوع نامتعادلی در
ولتاژ شبکه ،جریان  PWنامتعادل میشود و گشتاور و توان با دو برابر فرکانس  PWنوسان خواهند کرد .با استفاده از این
ساختار کنترلی ،رفتا ر دینامیکی ماشین در شرایط نامتعادلی و با در نظر گرفتن کدهای شبکه 24و نیازمندیهای  ،BDFIMبه
ازای چهار هدف کنترلی شامل حذف ریپل توان اکتیو ،حذف ریپل توان راکتیو و گشتاور ،دستیابی به جریان سهفاز متعادل
برای  PWو دستیابی به جریان سهفاز متعادل برای  ،CWمطالعه میشود.
ساختمان نسبتاً پیچیده  BDFIMو وجود معادالت الکتریکی غیرخطی مرتبه شش باعث شده است که کنترل این ماشین با
دشواریهایی همراه باشد .بر این اساس استفاده از روشهای کنترل غیرخطی نظیر کنترل تطبیقی مدل مرجع )MRAC( 25و
کنترل حالت لغزشی برای کنترل سرعت ،گشتاور و توان راکتیو ضروری است .در این مقاله یک سامانه کنترلی نوین مبتنی بر
دو روش کنترل غیرخطی مذکور ارائه می گردد .در این سامانه برای کنترل حلقه سرعت ژنراتور از روشی مبتنی بر MRAC
استفاده میشود .خطای سرعت پس از عبور از این کنترلکننده مقدار مرجع گشتاور را میسازد .برای ساخت ورودیهای
کنترلی نیز خطای گشتاور و توان راکتیو از یک کنترلکننده ساختار متغیر مبتنی بر کنترل خطی و کنترل حالت لغزشی عبور
میکند .حضور این دو کنترلکننده تضمین کننده عملکرد مناسب دینامیکی ژنراتور خواهد بود .به این موضوع در بخش
شبیهسازی و با اجرای سناریوهای مختلف به تفصیل پرداخته میشود.
 -2معرفی ماشین القایی دو تحریکه بدون جاروبک
استاتور این ماشین از دو سیمپیچ مجزا تشکیل شده است که برای جلوگیری از کوپالژ مستقیم بین دو سیمپیچ ،تعداد
قطبهای متفاوتی دارند .روتور این ماشین نیز بهگونهای خاص طراحی میشود .متداولترین ساختاری که در روتور این ماشین
بهکار میرود روتور آشیانهای 26است .تعداد آشیانهها که همان تعداد قطبهای روتور است برابر با مجموع زوج قطبهای
سیمپیچ قدرت و کنترل است تا باعث ایجاد کوپالژ غیر مستقیم میان دو سیمپیچ قدرت و کنترل گردد ] .[2به دلیل ساختار
ویژه روتور ،حالتهای کاری متفاوتی برای این ماشین بهدست میآید .اما بهترین عملکرد  BDFIMدر حالت سنکرون حاصل
میشود .در این حالت ،فرکانس ولتاژ القایی در سیمپیچ قدرت به واسطه کوپالژ غیر مستقیم با سیمپیچ کنترل برابر با فرکانس
منبع ولتاژ سیمپیچ قدرت است .این شرایط منجر به ایجاد دو میدان توسط سیمپیچهای استاتور میگردد که همسرعت با
روتور میچرخند .همچنین با توجه به تعداد قطبهای روتور ،بهمنظور دستیابی به کوپالژ غیر مستقیم که اساس تولید گشتاور
در این ماشین است ،جهت چرخش نیرو محرکه مغناطیسی سیمپیچ قدرت نسبت به روتور ،مخالف با جهت چرخش نیرو
محرکه مغناطیسی سیم پیچ کنترل خواهد بود .بنابراین سرعت سنکرون ماشین که مستقل از گشتاور اعمالی است ،بهصورت
ذیل تعریف میشود ]:[1
()1

c

p

pc

pp

r

که در آن  ωpو  ppبهترتیب سرعت زاویهای و زوج قطب سیمپیچ قدرت و  ωcو  pcسرعت زاویهای و زوج قطب سیمپیچ کنترل
است .مقادیر  ωpو  ωcمیتواند با توجه به توالی فازها ،مثبت و یا منفی باشد .به دلیل آنکه توالی فاز سیمپیچ قدرت غالباً مثبت
است بنابراین با توجه به توالی فاز سیمپیچ کنترل دو نوع عملکرد وجود دارد :عملکرد زیر سنکرون ،که در آن ωc ،مقدار منفی
دارد و عملکرد فوق سنکرون که در آن ωc ،مقدار مثبت دارد .الزم به ذکر است که اگر در رابطه ( )1فرکانس سیمپیچ کنترل
صفر شود ،سرعت بهدست آمده را سرعت طبیعی 27مینامند .الزم به ذکر است سرعت طبیعی ماشین شبیهسازی شده در این
مقاله  500دور بر دقیقه است .مدل دینامیکی ماشین در قاب شار سیمپیچ قدرت بهصورت ذیل بیان میشود ]:[1
()4
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که در معادالت فوق زیرنویس  ،c ،pو  rبهترتیب نشاندهنده سیمپیچ قدرت ،سیمپیچ کنترل و روتور است .گشتاور الکتریکی و
توان راکتیو سیمپیچ قدرت مطابق رابطههای ( )8و ( )9بهدست میآید:
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پارامترها و متغیرهای بهکار رفته در معادلههای ( )2تا ( ،)7در جدول ( )1معرفی شدهاند.
Table (1): Parameters and variables

جدول ( :)1پارامترها و متغیرها
پارامتر

نماد

بردارهای ولتاژ  ،جریان و شار

V, I,
Rp Rc, Rr

مقاومت سیمپیچهای قدرت ،کنترل و روتور

Lp, Lc, Lr

اندوکتانس خودی سیمپیچهای استاتور و روتور

Lpr, Lcr

اندوکتانس متقابل سیمپیچهای استاتور و روتور

 -3معرفی کنترل تطبیقی مدل مرجع برای حلقه کنترل سرعت
قاعده موسسه فنآوری ماساچوست ،)MIT(28روش اصلی کنترل تطبیقی مدل مرجع است .اما تضمینی وجود ندارد که یک
کنترلکننده تطبیقی براساس قاعده  MITسیستم حلقه بسته پایداری را نتیجه دهد .بنابراین در این مقاله ،مطابق شکل ( )1از
نظریه لیاپانوف برای طراحی  MRACاستفاده میشود .متغیرهای سیستم تطبیقی مدل مرجع بکار رفته در شکل ( )1در جدول
( )2معرفی شدهاند .در گام نخست یک معادله دیفرانسیل برای خطا بهدست میآید .این معادله دیفرانسیل شامل پارامترهای
قابل تنظیم است .سپس یک تابع لیاپانوف و یک مکانیزم تنظیم بهگونهای پیدا میشود که خطا به سمت صفر میل کند .با
توجه به آنکه ثابت زمانی مدارهای الکتریکی سریعتر از ثابت زمانی مکانیکی است در نتیجه میتوان برای کنترل حلقه سرعت
به روش مدل مرجع ،مطابق شکل ( BDFIM ،)2را با یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول مدل کرد:
*
r

()10
که در آن  aو  bضرایب سیستم هستند .باالنویس * نشاندهنده مقدار مرجع سرعت است .برای دستیابی به پاسخ مطلوب،
مدل مرجع بهصورت ذیل انتخاب میشود:
*
r

b

r

a

r

()11
در رابطه فوق  amو  bmضرایب مدل مرجع هستند که با تنظیم آنها عملکرد مطلوب سیستم حاصل میشود و خروجی سیستم
مقدار خروجی مدل مرجع را دنبال خواهد کرد .با توجه به شکل ( ،)2خطا بهصورت رابطه ( )12تعریف میشود:
()12
e
r
rm
()5
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rm
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rm
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شکل ( :)1بلوک دیاگرام کنترل تطبیقی مدل مرجع
Figure (1): MRAC block diagram
Table (2): MRAS variables

جدول ( :)2متغیرهای سیستم تطبیقی مدل مرجع
متغیر

نماد
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شکل ( :)2بلوک دیاگرام کنترل تطبیقی مدل مرجع برای کنترل سرعت
Figure (2): MRAC block diagram for speed control

همچنین کنترلکننده نیز بهصورت ( )13است:
()13
*r  1*r   2 r
با مشتق گرفتن از رابطه ( )12نسبت به زمان و جایگذاری رابطههای ( )10و ( )11در رابطه فوق داریم:
 r 
 rm  a m e  (b2  a  a m )r  (b1  b m )*r
()14
e  
بهمنظور دستیابی به مکانیزم تنظیمی که پارامترهای  θ1و  θ2را به مقادیر مطلوب برساند ،یک تابع لیاپانوف بهصورت ذیل
تعریف میشود:

1
1
1
V(e, 1 ,  2 )   e 2  (b1  b m ) 2  (b 2  a  a m ) 2 
2
b
b


()15

در رابطه فوق  b  0فرض میشود .بنابراین تابع لیاپانوف مثبت معین خواهد بود .بهمنظور پایدار بودن  ،MRACباید شرایط
ذیل تامین شود:
e  0

() 16

e  0

()6

V  0



V  0
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بنابراین از رابطههای ( )13و ( )14داریم:
()17
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در نتیجه برای تحقق رابطه ( ،)16قوانین تطبیق براساس رابطه ( )18تعیین میشود:
()18
 1  *re ,  2  *re
با توجه به رابطههای ( )17و ( ،) 18برای اثبات پایداری مجانبی سیستم حلقه بسته ( )14نیازمند استفاده از لم بارباالت هستیم
] .[24لذا مشتق دوم رابطه ( )17با لحاظ نمودن قوانین تطبیق ( )18عبارتست از:
  2a ee
()19
V
m
با توجه به رابطههای ( )15و ( e ،)17محدود است .از طرفی سیگنال مرجع  ωrmو مشتق مرتبه اول آن و سیگنال  ω*rmنیز
محدود است .با توجه به رابطه ( ،)12میتوان نتیجه گرفت که  ωrنیز محدود است .لذا با توجه به رابطه ( ،)14مشتق خطا یعنی
( )de/dtمحدود است ،بنابراین رابطه ( )19محدود بوده و بر اساس لم بارباالت با گذشت زمان  e→0یعنی پایداری مجانبی
تضمین میشود.
 -4کنترل ساختار متغیر
با توجه به ماهیت غیرخطی ماشینهای الکتریکی ،چنانچه ولتاژ مرجع توسط کنترلکنندههای غیرخطی تولید گردد ،عملکرد
مطلوبتری از درایو الکتریکی بهدست میآید .در این میان کنترلکننده حالت لغزشی به علت مقاوم بودن نسبت به تغییرات و
نامعینی های موجود در پارامترهای سیستم تحت کنترل ،پاسخ دینامیکی سریع و همچنین توانایی جبران اثرات اغتشاش و عدم
قطعیتها ،مورد توجه محققین درایوهای الکتریکی قرار گرفته است .اما مقاوم بودن این نوع کنترلکننده تنها مربوط به فاز
لغزش آن است و فاز رسیدن بهگونهای طراحی میشود که مسیرهای حالت مکانیکی سیستم هر چه سریعتر به فاز لغزش
منتهی گردد .به عبارت دیگر ،دینامیک سیستم برای تمام زمانها بهطور کامل مقام نیست .بنابراین کنترلکنندههای حالت
لغزشی متعارف دارای این ضعف اساسی هستند که ممکن است کنترلکننده نتواند پایداری خود را در فاز رسیدن نسبت به
نامعینیها و اغتششات حفظ نماید [ . ]25،26همچنین عیب دیگر کنترل به روش حالت لغزشی ،وجود پدیده شوریدگی29
است .بهمنظور بهبود قوام سیستم نسبت به نامعینیها و در عین حال حذف پدیده شوریدگی سیستم کنترلی ،در این بخش
یک روش کنترلی که در واقع ترکیبی از کنترلکننده  PIو کنترلکننده حالت لغزشی است تحت عنوان کنترل ساختار متغیر
بهکار گرفته میشود [ .]27این کنترلکننده ترکیبی در عین سادگی در اجرا ،دارای ویژگیهای مطلوب کنترلکنندهی خطی
یعنی عملکرد آرام و بدون شوریدگی ،و محاسن کنترلکننده حالت لغزشی یعنی قوام نسبت به نامعینیها است .از دیگر مزایای
این روش کنترلی میتوان به عدم وابستگی به پارامترهای سیستم اشاره کرد .پارامترهای کنترلی ،توان راکتیو و گشتاور ماشین
است .وظیفه اصلی کنترلکننده ساختار متغیر دست یابی سریع به کنترل توان راکتیو و گشتاور است .این روش کنترلی مزایایی
مانند عملکرد نرم و مقاوم در مقابل اغتششات دارد .یک واحد  SVMوظیفه تولید سیگنالهای کلیدزنی ( )Sa,Sb,Scرا بر عهده
میگیرد .سطح لغزش بهصورت ذیل تعریف میشود:
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SQ p  eQ p  cQ p . eQ p

()21

STe  eTe  cTe

Te

که در رابطههای باال خطای توان راکتیو و گشتاور برابرند با:
eQ  Q*p  Qp
()22
*
eTe  Te  Te
()23
ثابتهای طراحی  cQpو  eTaباعث رسیدن به دینامیک مطلوب در سطح لغزش میشود .ولتاژ مرجع استاتور ،در خروجی کنترل-
کننده ساختار متغیر بهدست میآید .مولفه محور مستقیم توسط قانون کنترل توان راکتیو و مولفه محور متعامد توسط قانون
کنترل گشتاور تولید میگردند:
()7
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که در آن s ،عملگر الپالس است .ضرایب بهکار رفته در رابطههای فوق در جدول ( )3معرفی شدهاند .با انتخاب ضرایب مناسب
برای کنترلکننده خطی و کنترلکننده حالت لغزشی بهترین پاسخ از لحاظ قوام سیستم و همچنین بهترین پاسخ زمانی بدون
عیب پدیده شوریدگی قابل حصول است .در حالت گذرا ،جمله اول داخل پرانتز دوم رابطههای ( )24و ( )25در مقایسه با جمله
دوم خیلی بزرگتر است و لذا در این حالت ،کنترلکننده خطی  PIغالب است .به عبارت دیگر ،در این بازه زمانی ،سیستم
کنترل بهطور غالب یک  PIاست .از طرف دیگر ،در حالت ماندگار ،مقادیر فوق به سمت صفر میل میکنند و جملهی شامل تابع
عالمت ،غالب است .در این شرایط برای کاهش پدیده شوریدگی ،این جمله از یک  PIعبور داده شده است (یک فیلتر پایین
گذر) .بلوک دیاگرام کلی سیستم شامل کنترل مدل مرجع سرعت و نیز کنترل گشتاور و توان راکتیو براساس روش حالت
لغزشی در شکل ( )3نشان داده شده است.
Table (3): The coefitionts of variable structure control laws

جدول ( :)3ضرایب قوانین کنترل ساختار متغیر
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شکل ( :)3بلوک دیاگرام سیستم کنترلی
Figure (3): Block diagram of control system

 -5نتایج شبیهسازی
در این قسمت به منظور بررسی صحت عملکرد روش پیشنهاد شده ،شبیهسازی در نرمافزار سیمولینک متلب 30انجام میپذیرد.
تمامی شبیهسازیها بر مبنای مشخصات یک  BDFIMنمونه انجام میشود که مقادیر پارامترهای مهم آن در جدول ( )4آمده
است .کنترل سرعت روتور در کاربردهای مختلف از اهمیت باالیی برخوردار است .مقایسه پاسخ کنترلکننده مدل مرجع با PI
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در هنگام تغییر سرعت مرجع در ثانیه 5ام از مقدار  0/6پریونیت به  1/2پریونیت در شکل ( )4نشان داده شده است (مقدار
سرعت مبنا  500دور بر دقیقه است که سرعت طبیعی ژنراتور است) .همانطور که مشاهده میشود پاسخ سیستم بهبود قابل
توجه یافته است .شکل ( )5عملکرد سیستم را هنگام افزایش پلهای توان مکانیکی ورودی در ثانیه 5ام نشان میدهد .مطابق
این شکل پاسخ زمانی سیستم کنترل سرعت سریعتر از کنترلکننده  PIاست و در لحظه افزایش توان ورودی ،سرعت ژنراتور
در یک زمان محدود حول مقدار مرجع نوسان کرده و سپس در توان ورودی جدید ،کنترل سرعت به خوبی اجرا میشود.
Table (4): BDFIM parameters
جدول ( :)4پارامترهای BDFIM

مقدار

کمیت

مقدار

کمیت
زوج

قطب PW

2

)LPcr (H

0/0998

زوج

قطب CW

4

)L lp (H

0/0047

ولتاژ )V( PW/CW

180

0/0053

جریان )A( PW

10

)LPlc (H
)LPlr (H

0/0206

جریان )A( CW

4/5

)R p (Ω

1/3012

گشتاور نامی ()N.m

20

)R cP ( Ω

3/7171

(H) L pr

0/1863

)R Pr ( Ω

1/1237

(الف) کنترلکننده مدل مرجع

(ب) کنترلکننده PI

شکل ( :)4اثر تغییر مقدار مرجع سرعت بر سرعت ژنراتور
Figure (4): Effect of reference speed change on generator speed (a) Model reference controller (b) PI Controller
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(الف) کنترلکننده مدل مرجع

(ب) کنترلکننده PI

شکل ( :)5اثر تغییر توان مکانیکی ورودی بر سرعت ژنراتور
Figure (5): Effect of mechanical input power change on generator speed (a) Model reference controller (b) PI Controller

(الف) کنترلکننده حالت لغزشی

(ب)

کنترلکننده PI

شکل ( :)6اثر تغییر توان مکانیکی ورودی بر توان راکتیو ژنراتور
Figure (6): Effect of mechanical input power change on generator reactive power (a) Sliding mode controller (b) PI controller
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شکل ( :)7اثر تغییر توان مکانیکی ورودی بر توان اکتیو ژنراتور
Figure (7): Effect of mechanical input power change on generator active power

شکل ( :)8مسیر شار سیمپیچ کنترل به ازای تغییر در توان مکانیکی ورودی
Figure (8): CW flux trajectory for change of mechanical input power

در شکل ( ،)6موج توان راکتیو در حضور کنترلکنندههای حالت لغزشی و  PIهنگام تغییر توان مکانیکی ورودی در ثانیه 5ام از
 0/25پریونیت به  0/5پریونیت نشان داده شده است .در این شکل برتری عملکرد کنترلکننده غیرخطی در مقایسه با
کنترل کننده خطی مشهود است بر این اساس هرچند در لحظه تغییر بار ،مقدار باالزدگی توان راکتیو سیمپیچ قدرت در حضور
کنترلکننده حالت لغزشی در حدود  0/54پریونیت است اما به سرعت به مقدار مرجع میرسد .در شکل ( )7نیز وضعیت تغییر
توان اکتیو ژنراتور هنگام تغییر بار نمایش داده شده است .شکل ( )8نشاندهنده مسیر حالت شارهای دومحوری سیمپیچ
کنترل هنگام تغییر توان مکانیکی ورودی است .مطابق شکل ( )9با تغییر سرعت مرجع از مقدار  0/6پریونیت به  1/2پریونیت،
سرعت ژنراتور از زیرسنکرون به فوقسنکرون تغییر میکند .همانطور که مالحظه میگردد ،توالی فاز جریان سیمپیچ کنترل
هنگام رسیدن سرعت ژنراتور به  1پریونیت (سرعت طبیعی) تغییر میکند .شکل ( )10پاسخ کنترلکننده سرعت مدل مرجع را
بهازای تغییرات همزمان سرعت مرجع و توان مکانیکی ورودی بهصورت پلهای نشان میدهد .در این سناریو ،سرعت مرجع در
ثانیه 3ام از مقدار  0/6به  1/2پریونیت افزایش یافته و مجدداً در ثانیه 6ام به مقدار اولیه  0/6پریونیت کاهش مییابد .همچنین
همزمان با تغییرات مقدار مرجع سرعت ،میزان توان مکانیکی ورودی در ثانیه 3ام از  0/25پریونیت به  0/5پریونیت افزایش
یافته و در ثانیه 6ام ،به مقدار اولیه  0/25پریونیت کاهش مییابد .همانطور که مشاهده میشود کنترلکننده مدل مرجع پاسخ
دینامیکی مناسبی را در برابر تغییرات پلهای همزمان توان مکانیکی ورودی و سرعت مرجع ارائه میدهد.
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شکل  :9جریانهای دومحوری سیمپیچ کنترل به ازای تغییر در سرعت مرجع
Figure (9): CW two-axis currents for change of reference speed

شکل ( :)10سرعت ژنراتور هنگام تغ ییر همزمان سرعت مرجع و توان مکانیکی ورودی
Figure (10): Generator speed when changing the reference speed and mechanical input power simultaneously

شکل ( )11نیز عملکرد مطلوب سیستم کنترلی در کنترل توان راکتیو هنگام تغییرات پلهای همزمان توان مکانیکی ورودی و
سرعت مرجع را نشان می دهد .عالوه بر این شکل موج توان اکتیو ژنراتور و نیز الگوی تغییر توان مکانیکی ورودی مربوط به این
سناریو بهترتیب در شکلهای (-11ب) و ( )12نشان داده شده است.
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(الف) توان راکتیو

(ب) توان اکتیو
شکل ( : )11عملکرد سیستم کنترلی هنگام تغییر همزمان سرعت مرجع و توان مکانیکی ورودی
Figure (11): Performance of control system when changing the reference speed and mechanical input power simultaneously
(a) Reactive power (b) Active power

شکل ( :)12الگوی توان مکانیکی ورودی هنگام تغییر همزمان سرعت مرجع و توان مکانیکی ورودی
Figure (12): Profile of mechanical input power when changing the reference speed and mechanical input power simultaneously

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،کنترل برداری سرعت مبتنی بر روش غیرخطی برای ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک بررسی و شبیهسازی
گردید .سیستم کنترلی بهکار گرفته شده از دو بخش شامل کنترل تطبیقی مدل مرجع برای کنترل سرعت و کنترلکننده
ترکیبی مبتنی بر حالت لغزشی و  PIبرای کنترل توان راکتیو و گشتاور تشکیل شده است .الگوریتم مدل مرجع منجر به یک
کنترلکننده مقاوم با امکان دستیابی به عملکرد دینامیکی قابل قبول میشود .از دیدگاه بهرهبردار بسیار حائز اهمیت است که
یک کنترلکننده بتواند هنگام تغییر ناگهانی توان مکانیکی ورودی ،پایداری سیستم را حفظ و پاسخ دینامیکی مطلوب را تامین
کند .لذا در این مقاله رفتار ژنراتور در صورت افزایش دو برابری توان مکانیکی ورودی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد
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 محمدعلی صالح منش- حیمدرضا مصدق حصار- حسین ابوترابی زارچی-داود ابوترابی زارچی/..... کنترل برداری سرعت و توان
 سرعت روتور و توان راکتیو سیمپیچ کنترل طی یک مدت زمان مناسب و با مقدار،که پس از افزایش توان مکانیکی ورودی
.قابل قبول باالزدگی میتوانند مقادیر مرجع خود را مجدداً و بدون از دست رفتن پایداری دنبال کنند
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