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کنترل تحملپذیر عیب فعال برای سیستمهای توربین بادی با استفاده از مد لغزشی مبتنی بر
رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی
محمود مزارع ،مصطفی تقیزاده

*

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
خالصه :در این مقاله ،کنترل تحملپذیر عیب فعال برمبنای تخمین تأخیر زمانی ،مد لغزشی و رؤیتگر اغتشاش غیرخطی
برای کنترل زیرسیستم زاویه پیچ در حضور عیب عملگر و عدم قطعیت ارائه شده است .تخمین تأخیر زمانی بهعنوان

الگوریتم تخمین عیب برای تشخیص و جبران اثرات عیب عملگر بهکار گرفته شده است .در ادامه ،با ترکیب روش مد

لغزشی ،کنترل تأخیر زمانی و رؤیتگر غیرخطی اغتشاش یک قانون کنترل مقاوم برای خنثی کردن اثرات عیب و عدم
قطعیت طراحی شده است .به منظور کاهش چترینگ در کنترل مد لغزشی معمولی که به علت جمله کنترلی ناپیوسته

بهوجود میآید ،یک رؤیتگر اغتشاش غیرخطی طراحی و با قانون کنترل مد لغزشی و کنترل تأخیر زمانی ترکیب شده
است .در ساختار پیشنهادی ،بهره کنترلی جمله ناپیوسته به میزان قابل مالحظهای کاهش یافته درنتیجه پدیده چترینگ

بهطور چشمگیری کاهش مییابد .تحلیل پایداری برمبنای تئوری لیاپانوف انجام شده است .پروفیل سرعت باد با استفاده از

نرمافزار توربسیم تولید شده ،و قانون کنترل پیشنهادی برمبنای مدل دوجرمی طراحی و به منظور اعتبارسنجی در محیط
نرمافزار فست پیادهسازی شده است .نتایج ،برتری کنترلکننده پیشنهادی درمقایسه با کنترلکنندههای خطیسازی

فیدبک و جدولبندی بهره درحضور عدمقطعیت و عیبهای مختلف عملگر ازقبیل نشتی هیدرولیکی ،خرابی پمپ و
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محتوی هوا در روغن هیدرولیک را نشان میدهد.

 -1مقدمه

توربین بادی در محدوده نامی خود ،از مزیت کنترل زاویه پیچ بهره

در سالهای اخیر ،انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از منابع

برده میشود .کنترل زاویه پیچ به توربین بادی این اجازه را میدهد تا

اصلی انرژی شناخته شده است .توربین باد یکی از سیستمهای معروف

به گونهای کار کند که انرژی استخراجی آن در حداکثر مقدار ممکن

و متداول با انرژیهای تجدیدپذیر بوده که دارای ناحیههای کاری

باشد و در عین حال بارهای وارد بر توربین کمترین مقدار را داشته

مختلفی میباشد .توربینهای بادی به دو دسته کلی سرعت ثابت و

باشند [.]2

سرعت متغیر تقسیم بندی میشوند که در نوع سرعت متغیر ،زاویه

نیازهای تحقیقاتی همسو با گسترش و توسعه سیستمهای توربین

پیچ یکی از مهمترین پارامترهای توربین برای افزایش استخراج انرژی

بادی به سرعت در حال رشد هستند .در طول سالهای گذشته

و کاهش بارهای خستگی است [ .]1در سرعتهای باد کم تا متوسط،

روشهای کنترلی مختلفی برای کنترل زاویه پیچ توربینهای بادی

زاویه پیچ برای استخراج حداکثر انرژی از باد مورد استفاده قرار

پیشنهاد شده است .کنترل ال.کیو.آر [ ]4-3و کنترل تناسبی -

میگیرد .در سرعتهای باد زیاد ،برای نگه داشتن توان آیرودینامیکی

انتگرالی یا تناسبی – انتگرالی-مشتقی [ ]7-5نمونههایی از این

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmo_taghizadeh@sbu.ac.ir :

1

1LQR

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
4517

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،8سال  ،1400صفحه  4517تا 4534

کنترلکنندهها هستند .اگرچه روشهای کالسیک به طور مرسوم

در قانون کنترلی خود بوده که منجر به چترینگ در سیگنال کنترلی

در کنترل این سیستمها استفاده میشوند ،این روشها خیلی مؤثر

میشود و عملکرد سیستم کنترل را کاهش میدهد .مقاومت در برابر

نیستند به دلیل اینکه کنترلکنندههای کالسیک مقاومت کافی

عدم قطعیتهای پارامتری سیستم و اغتشاشات شبکه برق به دلیل

در برابر نویز ،اغتشاشات و عدم قطعیتهایی مانند تغییر پارامترها

وجود این جمله در قانون کنترل از مهمترین ویژگیهای کنترلکننده

و دینامیک مدل نشده سیستم را ندارند .بنابراین توسعه روشهای

طراحی شده است .عصاره و بیگلری [ ،]16یک روش هیبریدی برای

کنترلی مؤثر و قابل اعتماد در آنها برای رسیدن به عملکرد استخراج

کنترل گشتاور ژنراتور توربینهای بادی ارائه دادهاند .استخراج حداکثر

توان بهینه ،بسیار حیاتی است .از این رو بسیاری از کارشناسان و

توان از سیستم هدف اصلی این کنترلکننده است .کنترل سرعت

محققان به دنبال مطالعه روشهای کنترلی بهتر و موثرتر هستند .از

توربین بادی به منظور مطالعه عملکرد و تحلیل پایداری دینامیک

جملهی آنها میتوان روشهایی از جمله منطق فازی ،فازی-عصبی،

سیستم انتقال توربین بادی توسط رحیمی [ ]17ارائه شده است.

شبکه عصبی ،الگوریتمهای ژنتیک ،الگوریتمهای تکاملی ،هوش

مرادی و وثوقی [ ]18کنترلکنندههای تناسبی-انتگرالی-مشتقی و

مصنوعی ،روشهای غیرخطی ،روشهای تطبیقی ،روشهای پیش

اچ.بینهایت 1را در حضور عدم قطعیتهای مدل /محیط برای کنترل

بین و غیره را نام برد که به چند نمونه از کارهای انجام شده در ادامه

زاویه پیچ توربین بادی مقایسه کردند .در این مقاله ،کنترلکننده

اشاره میشود.

تناسبی-انتگرالی-مشتقی با روش آنالیز مکان هندسی ریشه و

بهمنظور ردیابی سرعت مطلوب روتور ،سانگ و همکاران []8

کنترلکننده اچ.بینهایت 2با روش سنتز میو طراحی شده است .در

با استفاده از روشهای تطبیقی و غیرخطی یک کنترلکننده برای

مرجع [ ]19کنترلکننده فیدبک حالت دینامیکی برای یک توربین

توربینهای بادی سرعت متغیر طراحی کردند .کنترلکننده پیچ پره

بادی سرعت متغیر پیشنهاد شده است .نویسندگان در این مقاله

تکی با روش گاوسین مرتبه دوم خطی توسط بوسانی [ ]9ارائه شد.

شبیهسازی خود را در حضور تخمینگر سرعت باد نیز ارائه دادهاند و

همچنین کنترلکننده پیچ پره جمعی و تکی با روش مذکور توسط

با مقایسه نتایج نشان دادند که کنترلکننده پیشنهادی در مقایسه با

سندکویست و همکاران [ ]10مورد مطالعه قرار گرفته است .کاهش

کنترلکننده کالسیک عملکرد بهتری دارد.

بارهای توربین هدف اصلی این دو مقاله میباشد .هموار کردن توان

عملکرد سالم و قابل اطمینان سیستمهای توربین بادی بسیار

خروجی و نوسانات بار توربین بادی با استفاده از یک کنترلکننده

حائز اهمیت بوده بهگونهای که با بروز عیب در یک زیرسیستم،

پیچ جدید توسط یین و همکاران [ ]11ارائه شده است .کاهش

این احتمال وجود دارد که عیب به مرور رشد و درنهایت منجر به

توان ژنراتور و نوسانات بار از اهداف این کنترلکننده بود .همچنین

خرابی و توقف عملکرد شود .درنتیجه ،ساختار کنترلی باید بتواند

آنها کنترلکننده زاویه پیچ مد لغزشی گام به عقب تطبیقی برای

بهگونهای عمل کند که تا حد امکان اثر این عیب را کمینه و یا با

سیستم پیچ توربین بادی را در مرجع [ ]12ارائه دادهاند .بهعالوه،

وجود عیب در زیرسیستم ،عملکرد سیستم کلی دچار اختالل نشود.

روش جدولبندی بهره نیز در سالهای اخیر استفاده شده است.

ازاینرو ،به منظور نیل به این هدف ،کنترل تحملپذیر عیب ارائه شده

لسچر و همکاران [ ]13از این روش برای طراحی قانون کنترلی برای

است .سیستم کنترل تحملپذیر عیب به دو دسته فعال و غیرفعال

توربینهای بادی استفاده کردهاند .بیانچی و همکاران [ ]14نیز با این

تقسیمبندی میشود .هر دو دسته روشهای طراحی مختلفی را برای

روش یک کنترلکننده برای توربینهای بادی سرعت متغیر به منظور

نیل به یک هدف یکسان بهکار میگیرند .سیستم کنترل تحملپذیر

بهبود کارایی سیستم ،عملکرد ایمن و کاهش نوسانات گشتاور طراحی

فعال عیب به اطالعات عیب نیاز داشته و معموالً در ساختار کنترلی

کردهاند .بلتران و همکاران [ ،]15یک کنترلکننده مد لغزشی برای

خود دارای سیستم تشخیص عیب بوده در حالیکه سیستم کنترل

کنترل توان توربینهای بادی سرعت متغیر با هدف تضمین پایداری

تحملپذیر عیب غیرفعال به دانش قبلی در رابطه با عیب نیازی ندارد

سیستم در هر دو ناحیه کاری پیشنهاد دادهاند .این کنترلکننده برای

و از یک ساختار کنترلی ثابت (مقاوم) برای مقابله با اثرات عیب

مقابله با عدم قطعیتهای سیستم دارای یک جمله ناپیوسته با زمان
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استفاده میکند.

را بههمراه خواهد داشت .بروز عیب در سیستمهای وابسته به توربین

اخیرا ً کاربرد سیستم کنترل تحملپذیر عیب در توربین باد مورد

بادی خیلی معمول بوده و درنتیجه نیازمند چارهاندیشی مناسب

توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .ماآتی و همکاران []20

هستند .بنابراین ،تحملپذیری مساله بسیار مهمی برای سیستم

یک ساختار سیستم کنترل تحملپذیر عیب برای مقابله با اثرات عیب

کنترل میباشد به گونهای که با اتفاق افتادن عیب در سیستم ،قادر

جعبه دنده ارائه کردند که سیستم پیشنهادی آنها قابلیت تولید توان

به خاموشکردن سیستم در مواقع ضرورت باشد .کنترل تحملپذیر

مورد نظر در حضور این نوع عیب را دارا بود .یک سیستم کنترل

عیب فعال برای این منظور گزینه مناسبی میباشد چراکه میتواند

تحملپذیر عیب مبتنی بر رؤیتگر برای سیستم ژنراتور توربین باد

بهخوبی این شرایط را با بازسازی ساختار کنترلی مطابق با عیب

در حضور عیب سنسور اندازهگیری جریان در مرجع [ ]21ارائه شد.

اداره کند .مساله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد پدیده

همچنین یک کنترل تحملپذیر عیب فعال در حضور عیب عملگر و

چترینگ در سیگنال کنترل بوده که عملکرد کنترلکننده را کاهش

عد م قطعیت برای کنترل سرعت روتور و توان ژنراتور با استفاده از

میدهد .این پدیده در کنترل مد لغزشی به علت جمله ناپیوسته

رهیافت مدلغزشی بازخوردی تطبیقی و یک جبرانساز مرتبهکامل

با زمان ( ) ) sgn( sبرای غلبه بر عدم قطعیت ایجاد میشود [.]27

برای سیستم توربین باد  5مگاواتی پیشنهاد شد [ .]22تشخیص

ازاین رو ،نوآوری این مقاله عبارتست از )1 :بهبود ساختار کنترلی

عیب و کنترل تحملپذیر عیب عملگر زاویه پیچ با استفاده از یک

با استفاده از تخمین تأخیر زمانی برای دسترسی به اطالعات عیب

جبرانساز اغتشاش و کنترلکننده ساختار گسسته در مرجع []23

 )2بهبود عملکرد کنترلکننده با ترکیب رؤیتگر اغتشاش غیرخطی

گزارش و نتایج ساختار پیشنهادی از طریق پیادهسازی در محیط

به منظور کاهش بهره کنترلی جمله ناپیوسته و کاهش چترینگ.

فست 1اعتبارسنجی شد .حبیبی و همکاران یک ساختار تحملپذیر

عیب عملگر یکی از شایعترین عیبها در سیستم توربین باد بوده

تطبیقی برای سیستم توربین بادی در حضور عیبهای عملگر ارائه

که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است .از آنجاییکه تحریک

دادند که در آن از الگوریتم بهره خود تنظیم استفاده شده بود [.]24

عملگر زاویه پیج از طریق سیستم هیدرولیکی میباشد ،در این مقاله

یک سیستم کنترل تحملپذیر عیب فعال و غیرفعال با استفاده از

عیب تجهیزات هیدرولیکی از قبیل نشتی هیدرولیکی ،خرابی پمپ و

روش پارامتر متغیر برای بررسی عیب عملگر زاویه پیچ توسط اسالت

محتوی هوای درون سیال عامل (روغن) مدنظر قرار میگیرد .بنابراین،

و همکاران [ ]25ارائه شد .آنها از یک روش بهینهسازی برای حل

هدف اصلی این مقاله ارائه یک ساختار سریع ،ساده و مقاوم برای

مساله تحملپذیر عیب فعال بر مبنای نابرابری ماتریسی استفاده

سیستم توربین بادی درحضور عیب عملگر و عدمقطعیت سیستم

کردند .سامی و پاتون [ ]26یک استراتژی تحملپذیر برمبنای مد

میباشد .همچنین به منظور اعتبارسنجی ،کنترلکننده در محیط

لغزشی و بهره تطبیقی برای یک نوع توربین باد  5مگاواتی بهکار

شبیهساز فست پیادهسازی میشود .در ادامه به منظور مقایسه و نشان

گرفتند که برای تخمین حالت و خروجی نامعلوم از یک رؤیتگر مقاوم

دادن برتری ساختار تحملپذیر پیشنهادی ،نتایج با نتایج حاصل از

استفاده کردند.

کنترلکنندههای جدولبندی بهره و خطیسازی فیدبک مقایسه

سیستم توربین باد دارای زیرسیستمهای مختلفی از جمله

خواهد شد.

زیرسیستم آیرودینامیکی ،تنظیم زاویه پیچ و زیرسیستم مکانیکی

ساختار این مقاله بدین ترتیب است :در قسمت  2مدل دوجرمی

میباشد .زیرسیستم زاویه پیج نیز یکی از زیرسیستمهای مهم توربین

توربین باد و عیب زیرسیستم عملگر زاویه پیچ ارائه شده است .در

باد بوده که درصورت بروز هرگونه عیب یا خرابی ،اثرات جبرانناپذیری

قسمت  3ساختار کنترلی و سیستم تشخیص عیب ارائه و پایداری

1FAST

آن بررسی شده است .در قسمت  4نتایج شبیهسازی در محیط فست

4519
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شکل  :1مدل دو جرمی توربین بادی

شکل  .1مدل دو جرمی توربین بادی
Fig. 1. Wind turbine two-mass model
Fig. 1. Wind turbine two-mass model

شکل  .2ضریب توان غیر خطی توربین بادی
turbineبادی
nonlinearخطی توربین
ضریب توان غیر
 coefficientشکل :2
Fig. 2. Wind
power
Fig. 2. Wind turbine nonlinear power coefficient

آورده شده است .در آخر نتایج حاصل از پژوهش در بخش  5بیان

و ضریب توان آن در شکلهای  1و  2نشان داده شده است .معادالت

شده است.

دیفرانسیلی حاکم بر این مدل دو جرمی را میتوان به صورت زیر
نوشت:

 -2مدلسازی توربین بادی
مدل توربین بادی استفاده شده در این مقاله ،توربین بادی مرجع
وایند پکت 1/5 1مگاوات است که در سالهای  2000تا 2002
میالدی توسط آزمایشگاه ملی انرژیهای تجدید پذیر آمریکا 2طراحی
شده است .این توربین از نوع توربینهای بادی سه پرهای رو به باد
محور افقی است که از کنترل سرعت-متغیر پیچ-متغیر بهره میبرد.
جزئیات بیشتر درباره این توربین بادی را میتوان در مرجع []28
مشاهد نمود .پیکربندی مدل دو جرمی ساده شده این توربین بادی
1WindPACT
2NREL
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)  Pr (ωr , β , v

ω g Ds
− ωr Ds +
− δ Ks 



ωr
Ng




1 ωr Ds ω g Ds δ K s Tg
g


=
−
+
ω
2
Jg  Ng
Ng Jg 
N
g


ω
g
δ ωr −
=
Ng
1
Jr

()1

ω r
=

 ωrسرعت روتور ω g ،سرعت ژنراتور δ ،زاویه پیچش،

Tg

گشتاور ژنراتور J r ،و  J gبه ترتیب اینرسی روتور و ژنراتور،

Ng
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نسبت دنده و  Dsو  K sبه ترتیب ثابتهای میرایی و سفتی سیستم
محرک هستند .عملگر زاویه پیچ یک عملگر هیدرولیکی بوده که

()5

دینامیک آن توسط یک تابع تبدیل مرتبه دوم بهصورت زیر درنظر

که در آن

گرفته میشود:
ωn 2
β
= 2
β r s + 2ζωn s + ωn 2

()2

=
C p 0.22 (116λt − 0.4 β − 5 ) e −12.5λt

1
0.035
=
λt
−
λ + 0.08β β 3 + 1

()6

ωr R
V

که  βزاویه پیچ و  β rورودی کنترلی است .بردارهای حالت و
ورودی به صورت زیر درنظر گرفته میشوند.
T

()3

β  ,

δ

=λ

 λنسبت سرعت نوک و  λtیک متغیر واسط است .هدف این
ωg

u = β r x = ωr

مقاله طراحی کنترلکننده زاویه پیچ برای توربین بادی در ناحیه بار
کامل در حضور عیب عملگر میباشد .این هدف کنترلی با محدودکردن
توان جذب شده توسط توربین بادی به منظور تنظیم سرعت دورانی

توان مکانیکی جذب شده توسط توربین بادی )  ( Prبه صورت
زیر است:
1
) π ρ R 2V 3C p (ωr , β ,V
2

()4

= Pr

روتور در مقدار نامی خود و یا به بیان دیگر تنظیم توان خروجی در
مقدار نامی آن است.
 -1-2عیب عملگر در سیستم توربین باد
عیب در سیستم توربین باد دارای درجههای مختلفی از شدت
میباشد .در حضور برخی از عیبها خاموشی سریع و مطمئن برای

که

R

شعاع روتور ρ ،چگالی هوا V ،سرعت باد و  C pضریب

توان است که تابعی غیرخطی از  βو  λمیباشد .ضریب توان

Cp

برای توربینهای بادی از طریق انجام محاسبات عددی بدست میآید
و در جداول ارائه میشود .در این مقاله از ضریب توان آئرودینامیکی
به صورت رابطه زیر استفاده شده است

توربین باد ضروری و الزم است در حالیکه در حضور انواع دیگر عیب،
سیستم میتواند با تغییر ساختار به تأمین توان الکتریکی مورد نیاز
ادامه دهد .اتفاق افتادن عیب در سیستم منجر به تغییر تدریجی رفتار
سیستم شده در نتیجه از کنترلکنندههای ساختار متغیر برای کنترل
سیستم استفاده میشود .در این مقاله ،عیبهای عملگر زاویه پیچ

جدول  :1پارامترهای سیستم پیچ هیدرولیکی در شرایط مختلف
شرایط مختلف
هیدرولیکی در
پارامترهای سیستم
 conditionsجدول .1
Table 1. Hydraulic
pitch
پیچ system
parameters
in different
Table 1. Hydraulic pitch system parameters in different conditions

عیب

حالت بدون عیب

محتوی هوا در روغن
هیدرولیک
خرابی پمپ

نشتی هیدرولیکی

n



11/11

0/6

7/27

0/75

5/37

3/42
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0/45

0/9
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بهعنوان نرخ باالی خرابی عملگر در سیستم توربین باد مورد مطالعه

از معادله ( )7میتوان نوشت

قرار میگیرد [ .]29در سیستم زاویه پیچ ،عیب با تغییر ضریب میرایی
و فرکانس طبیعی حالت نرمال نسبت به حالت وجود عیب به تغییر

()8


=
x1 L f + Lg u

رفتار سیستم میشود .پارامترهای سیستم پیچ در شرایط مختلف در

جدول  1داده شده است .عیب زیر سیستم زاویه پیچ معموالً شامل

که در آن  L fو  Lgجملههای غیرخطی میباشند [.]32

محتوی هوا در روغن هیدرولیک ،خرابی پمپ و نشتی هیدرولیکی
است .محتوی هوا در روغن هیدرولیک برای حالت بدون عیب  7درصد

بوده درحالیکه همین مقدار در حضور این نوع عیب تقریباً  15درصد
میباشد .خرابی پمپ بیانگر شرایطی است که در آن سیستم دارای
 75درصد فشار بوده در حالی که در حضور نشتی هیدرولیکی این
میزان معادل  50درصد است.

 -1-3کنترلکننده مد لغزشی
کنترل مد لغزشی یکی از روشهای مرسوم کنترل غیرخطی بوده
که در برابر عدم قطعیتها و تغییرات پارامتری سیستم مقاوم است.
سطح لغزش متغیر با زمان به صورت زیر تعریف میشود
=S
e(t ) + k p e(t ) + ki ∫ e(t ) dt

()9

 -3طراحی کنترلکننده
در این بخش ساختار کنترل تحملپذیر عیب فعال با استفاده از
ترکیب استراتژی مد لغزشی ،تخمین تأخیر زمانی و رؤیتگر اغتشاش
غیرخطی طراحی و اثبات پایداری با استفاده از تئوری لیاپانوف نیز
ارائه خواهد شد .همچنین کنترلکننده تطبیقی جدولبندی بهره و
کنترلکننده مبتنی بر روش خطیسازی فیدبک برای کنترل زاویه
پیچ سیستم توربین بادی طراحی میشود.
از آنجاییکه معادله مربوط به دینامیک روتور دارای جمله صریح
ورودی کنترلی نیست ،طبق اصول کنترل غیرخطی (خطی سازی
ورودی-خروجی) ،از خروجی سیستم یعنی سرعت روتور مشتق گرفته
میشود تا زمانی که ورودی کنترلی (  ) u = β rظاهر گردد .با در نظر
گرفتن معادله دینامیک روتور بصورت رابطه (:)7

()7

= خطای پایدارسازی سرعت روتور و
در رابطه فوق * e ωr − ωr
*  ωrبیانگر مقدار مرجع سرعت روتور میباشد .همچنین  kd ، k pو
 kiضرایب مثبت هستند .برای دستیابی به قانون کنترلی مد لغزشی
از معادله ( )9نسبت به زمان مشتق گرفته میشود.
()10

با جایگذاری معادله ( )8در معادله (:)10
()11

)  Pr ( x1 , x4 , V

−


x1
1 

= x1

x2 Ds
Jr 
− x3 K s 
 x1 Ds +

Ng



میتوان نشان داد که تبدیل دیفومورفیزمی وجود دارد که سیستم
توربین بادی در معادله ( )7با یک سیستم به فرم نرمال و با دینامیک
صفر پایدار هم ارز است .به عبارت دیگر مشتقگیری از معادله ()7
تضمین میکند که سیستم در تمامی نقاط کاری خود پایدار و غیر
تکین است [ .]30-31بنابراین با علم به این موضوع و با مشتقگیری

4522

S = ( 
x1 − 
) x1* ) + k p e(t ) + ki e(t

S = ( L f + Lg u − 
) x1* ) + k p e(t ) + ki e(t

با مساوی صفر قرار دادن رابطه ( )11قانون کنترل پیوسته با زمان
به صورت زیر تعریف میشود:

()12

)

−1
*k p e + ki e + L f − ωr
Lg

(

=
ueq

رابطه ( ،)12قانون کنترل پیوسته با زمان بدون حضور اغتشاش
خارجی است .در حضور اغتشاش خارجی (  ) dبا جایگذاری این
قانون کنترل در دینامیک سیستم توربین باد ،معادله دینامیک خطا
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فرض :1تغییرات اغتشاش در سیستم محدود بوده و lim d = 0

به صورت زیر قابل بیان است:

∞→ t

با درنظر گرفتن فرض فوق و ترکیب روابط ( )15و ( )16و
()13

= e + k p e + ki e − d
0

دینامیک توربین باد در حضور اغتشاش خارجی ،دینامیک خطای
تخمین اغتشاش بهصورت زیر بدست میآید

همانطور که در رابطه ( )13دیده میشود در حضور اغتشاش
خارجی صرف نظر از مقادیر ضرایب ثابت ،خطای ردیابی سیستم به
سمت صفر همگرا نمیشود .بنابراین ،به منظور غلبه بر این مشکل،

−λ d
= ) λω r + L f + Lg u  − λ ( L f + Lg u + d

صورت زیر اضافه میشود
−1
) K sgn( S
Lg

()14

(

=− z − λωr =λ dˆ − λω r + λ

()17

یک جمله کنترلی ناپیوسته با زمان به قانون کنترل رابطه ( )12به

= ure

)



ˆd= d − d

لم :با برقراری فرض  1برای سیستم توربین باد ،تخمین اغتشاش
با استفاده از رؤیتگر اغتشاش غیرخطی فوق توانایی ردیابی مجانبی
اغتشاش واقعی را دارا بوده به شرطی که بهره اغتشاش مثبت باشد

که  Kبیانگر بهره کنترلی لغزشی بوده و معموالً برای تضمین
حرکت لغزشی در حضور اغتشاش خارجی و عدم قطعیت مقدار بزرگی
درنظر گرفته میشود .جمله ناپیوسته با زمان در حضور اغتشاش
خارجی نامعلوم ،بزرگ خواهد شد که باعث چترینگ میشود .در واقع
به این علت که بهره کنترلی  Kبسیار بزرگتر از حد باالی اغتشاش
خارجی انتخاب میشود ،پدیده چترینگ به وجود میآید .از این رو ،به

[.]34
بنابراین ،اگر بهره رؤیتگر اغتشاش مثبت انتخاب شود ،رؤیتگر
اغتشاش غیرخطی طراحی شده توانایی تخمین اغتشاش نامعلوم را
دارا بوده و دینامیک خطای تخمین اغتشاش نیز بهصورت مجانبی
پایدار خواهد بود .عالوه بر این ،با انتخاب هرچه بزرگتر بهره رؤیتگر،
نرخ همگرایی خطای تخمین اغتشاش میتواند افزایش یابد.

منظور کاهش مقدار این بهره ،یک رؤیتگر اغتشاش غیرخطی طراحی

d

و با قانون کنترل مد لغزشی ترکیب خواهد شد.

فرض :2خطای تخمین اغتشاش محدود میباشد و

Ed = supt >0
حال ،قانون کنترل کلی برای سیستم توربین باد در حضور

اغتشاش تخمین زده شده بهصورت رابطه ( )18بازنویسی میشود:

 -2-3رؤیتگر اغتشاش غیرخطی
یک رؤیتگر اغتشاش غیرخطی به منظور تخمین اغتشاش نامعلوم
بهصورت زیر درنظر گرفته میشود [:]33

()15

()18

= z
−λ z − λ λω r + L f + Lg u 
dˆ= z + λω r

که  zمتغیر داخلی رؤیتگر غیرخطی و  λبهره رؤیتگر اغتشاش
است .خطای تخمین اغتشاش با توجه به اغتشاش تخمین زده شده
بهصورت رابطه ( )16قابل بیان است:
()16

ˆd= d − d

−1
−ωr* + k p e + ki e + L f + dˆ + ure
Lg

(

)

= uSM − NDO

تئوری :فرضهای  1و  2برای سیستم توربین باد در حضور
اغتشاش کند و متغیر با زمان برقرار هستند .با درنظر گرفتن سطح
لغزش انتخابی ،اغتشاش تخمینزده شده و قانون کنترل طراحی شده،
پایداری سیستم توربین باد با این قانون کنترل تضمین خواهد شد
اگر K ≥ η + Ed

1 2 2
= درنظر بگیرید .مشتق
 Vرا
اثبات :تابع لیاپانوف S + d
2

)

(

زمانی این تابع بهصورت زیر محاسبه و ساده میشود:

4523
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 SS + dd
V
=

Φ r ( x, x , u ) + ∆ r ( x, x , u ) = 
x1 − L f − Lg u

  −ωr* + L f − Lg .Lg −1


()22
) ˆ ( x, x , u )  ∆ ( x, x , u
∆ˆ r ( x, x , u )t + Φ
r
t
r
t −τ
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+
+
+
ω
k
e
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−
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−
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−
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u
=
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p
i
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t −τ
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 + d + k p e + ki e 
 

ˆ



  L f + d + K sgn( S ) 
( )19

 

  − K sgn 

− λ d 2 

  ( S ) + d 

  − (η + Ed ) 
  −η S 
2
≤ S 
 − λ d  ≤ 


2

  sgn( S ) + d 
  −λ d 

=  S تخمین تأخیر زمانی بهعنوان سیستم تشخیص عیب مقاوم عمل

بنابراین پایداری سیستم در حضور اغتشاش خارجی نامعلوم
تحت قانون کنترل طراحی شده تضمین میشود .در مقایسه با قانون
کنترل مد لغزشی معمولی که نیاز به انتخاب بهره کنترلی بهصورت
 K ≥ η + Edدارد ،مقدار بهره کنترلی جمله ناپیوسته در قانون
کنترلی پیشنهادی و همچنین چترینگ به میزان قابل مالحظهای
کاهش پیدا کرده است.

میکند که عیب عملگر را در حضور عدم قطعیت بهصورت دقیق
تشخیص میدهد .الزم به ذکر است که این سیستم تشخیص عیب
نه تنها در مقابل هرنوع عیبی حساس میباشد ،بلکه در مقابل عدم
قطعیتها نیز مقاوم است .به منظور تضمین مقاوم بودن سیستم ،یک
آستانه 1باید به گونهای انتخاب شود که وقتی عیب در سیستم نیست،
داریم:
()23

RTDE = ∆ r ( x, x , u ) ≤ ∆ = threshold

رابطه ( )23داللت بر شرایط عادی سیستم داشته و وقتی عیبی

 -3-3کنترل تحملپذیر عیب فعال با استفاده از تخمین تأخیر زمانی
و مد لغزشی برمبنای رؤیتگر اغتشاش غیرخطی
در این قسمت تشخیص عیب با استفاده از تخمین تأخیر زمانی انجام
خواهد شد .با درنظر گرفتن مدل توربین باد در حضور عیب عملگر و
عدم قطعیت بهصورت ) 1 L f + Lg u + Φ r ( x, x , u ) + ∆ r ( x, x , u
=، x

برای مقدار گام زمانی کوچک (  ،) τعدم قطعیت )  ∆ r ( x, x, uو عیب

در سیستم نباشد سیگنال مانده همیشه کمتر از آستانه میباشد.
انتخاب مناسب آستانه میتواند مقاوم بودن سیستم تشخیص عیب را
تضمین کند .الزم به ذکر است که وقتی سیگنال مانده از مقدار آستانه
عبور کند ،عیب نیز تشخیص داده خواهد شد .عیب عملگر و عدم
قطعیت با توجه به روابط ( )۲0تا ( )۲2با استفاده از تخمین تأخیر
زمانی بهصورت زیر قابل بیان هستند :

)  Φ r ( x, x, uبهصورت زیر قابل تخمین میباشند ]:[36
()24
()20

∆ r ( x, x , u )t ≅ ∆ r ( x, x , u )t −τ
Φ r ( x, x , u )t ≅ Φ r ( x, x , u )t −τ

بنابراین تخمین عدم قطعیت و عیب بهصورت زیر انجام میشود:

()21

∆ˆ r ( x, x , u )t  ∆ r ( x, x , u )t −τ
) ˆ ( x, x , u )  Φ ( x, x , u
Φ
r
t
r
t −τ

با جایگذاری رابطه ( )20و ( )۲1در رابطه ( )۸رابطه ( )22بهصورت
زیر قابل استخراج است:

= ∆ r ( x, x , u ) + Φ r ( x,
x , u ) RTDE + υ

که  υخطای تخمین تأخیر زمانی است .در نهایت مدل توربین در
حضور اغتشاش خارجی ،عدم قطعیت و عیب عملگر بهصورت رابطه
( )25قابل بازنویسی است:
()25


x1 = L f + Lg u + d + RTDE + υ

فرض :3خطای تخمین تأخیر زمانی دارای حد باال میباشد.
1Threshold
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لغزشی مبتنی بر رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر زمانی در حضور

υ ≤υ

عیب عملگر و عدم قطعیت تضمین خواهد شد.

مجددا ً مشتق سطح لغزش بهصورت رابطه ( )26بازنویسی میشود.

 -3-4رؤیتگر حالت لغزشی فراپیچشی

S =( L f + Lg u + d + RTDE

()26

با درنظر گرفتن مدل توربین بهصورت فضای حالت زیر:

+υ − 
) x1* ) + k p e(t ) + ki e(t

قانون کنترل بر مبنای الگوریتم کنترل تأخیر زمانی بهصورت زیر

x1 = x2
x2 = L f + Lg u + d + Φ r + ∆ r

()30

قابل بیان است:

y = x1 = ωr

()27

u = ueq + ure + uTDE

معادالت رؤیتگر حالت لغزشی فراپیچشی بهصورت رابطه ()31
ارائه شده است][37

که
−1
RTDE
Lg

= uTDE

−1
) ( K + υ ) sgn( S
Lg

()28

)

(

−1
ˆ−ωr* + k p e + ki e + L f + d
Lg

=
ure

1/2

xˆ1 =+
) x2 α1 xˆ1 − xˆ2 sgn (x1 − xˆ1
()31
) xˆ2 = L f ( x1 , xˆ2 ) + Lg ( x1 , xˆ2 ) u + α 2 sgn (x1 − xˆ1

در رابطه ( α i )31ثابتهای مد لغزشی هستند که باید در فرایند

= ueq

طراحی تعیین شوند .با تفاضل رابطه ( )31و ( )30خطای رؤیتگر
مطابق با رابطه ( )32بدست میآید.

اثبات :یک تابع لیاپانوف بهصورت

)

1 2 2
S +d
2

(

=در نظر
V

گرفته میشود .با توجه به قانون کنترل رابطه ( )28و فرض  ،3مشتق
زمانی آن بهصورت زیر قابل بیان و سادهسازی است:

()32

1/2
=x
) x2 + α1 x1 sgn (x1
1
) x2 F ( x1 , xˆ2 , x2 , u ) − α 2 sgn (x1
=x
xi − xˆi
i

=f ( x1 , x2 , u
) L f + Lg u

 
 SS + dd
V
=

) D( x1 , xˆ2 , x2 ) = f ( x1 , x2 , u ) − f ( x1 , xˆ2 , u
F ( x1 , xˆ2 , x2 , u ) = D( x1 , x2 , xˆ2 ) + d + Φ r + ∆ r

 

 −ω* + k e + ki e + L f + RTDE  
  −ωr* + L f −  r p


2
)  + dˆ + ( K + υ )sgn( S
(  − λ d  )29
= S 


 





+
+
+
+
+
d
k
e
k
e
R
υ
 
i
TDE
p



از آنجایی که مشتقگیری از سنسورهای شتابسنج و یا جی.پی.
  −( K + υ )sgn 

≤ − λ d 2 

  ( S ) + d + υ 

 S (υ − K − υ ) + d − λ d 2  ≤  − K S − λ d 2 


 

اس 1امکان بروز خطای قابل توجه در حضور نویزپذیری سنسورها
= S 

)

(

وجود دارد ،به منظور محاسبه مشتقات حالتهای توربین باد ،میتوان
از این رؤیتگر استفاده نمود و متغیرهای مطلوب را با سرعت و دقت

بنابراین ،پایداری سیستم توربین باد تحت قانون کنترل مد

1GPS
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Uncertainty

Fault

+
+

S2

+

SMC-NDO

e −  ts

-

TDE
AFTC

Fault Diagnosis
and Observer

پیشنهادی
ساختارکنترلی
بلوکیساختار
دیاگرام بلوکی
شکل :3.3دیاگرام
شکل
پیشنهادی
کنترلی

3. Block
diagram of
of the
control
structure
3.Fig.
Block
diagram
theproposed
proposed
control
structure

Fig.

شکل  :4پروفایل باد توربوالنسی
شکل  .4پروفایل باد توربوالنسی
Fig. 4. Turbulent wind profile
Fig. 4. Turbulent wind profile

باالیی تخمین زد .با توجه به این که دو خاصیت سرعت و دقت باال

بعضی رفتارهای دینامیکی میباشد .بر همین اساس ،پیادهسازی

از ویژگیهای بارز رؤیتگرهای مد لغزشی مرتبه باال میباشند ،در این

کنترلکنندهها روی یک مدل دقیقتر و بسیار نزدیک به مدل واقعی

مقاله از این رؤیتگر به منظور تخمین سرعت روتور استفاده شده است.

توربین باد ،مانند مدل فست 1الزم و ضروری است .ازاین رو ،به

بلوک دیاگرام ساختار کنترلی پیشنهادی در شکل  3نشان داده شده

منظور اعتبارسنجی ،کنترلکنندههای طراحی شده در محیط شبیه

است.

ت باد توربوالنسی با مقدار میانگین  21متر بر
ساز فست 1تحت سرع 
ثانیه و شدت توربوالنسی  15درصد پیادهسازی شدهاند .برای تولید

 -4نتایج شبیهسازی

پروفیلهای باد در شبیه ساز فست 1از نرم افزار توربسیم 2استفاده شده

کنترلکنندههای طراحی شده در این مقاله بر مبنای مدل
دوجرمی طراحی شده است که شامل سادهسازی و صرفنظر از

4526
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شکل  :5مربع میانگین خطای سرعت روتور در حضور عیبهای مختلف
مختلف
 ofعیب
حضور
سرعتinروتور
میانگین خطای
شکل  .5مربع
هایFig. 5.
RMSE
speedدرrotor
the presence
of different
faults
Fig. 5. RMSE of rotor speed in the presence of different faults

است .پروفیلهای باد از نوع مدل طیفی کایمل آی.ای.سی 1هستند

شده است.

و با توربوالنسهای  %5و  %15ایجاد شدهاند .عالوه بر کنترلکننده
طراحی شده ،کنترلکنندههای خطیسازی فیدبک و جدولبندی
بهره نیز طراحی شده که در پیوست آورده شدهاند.

dt

()33

در کاربردهای عملی توربینهای بادی ،اثرات گرد و غبار و تغییرات

t1

2
r

∫ eω

t0

t1 − t0

= RMSE

چگالی هوا که در اثر شرایط محیطی مختلف ایجاد میشوند ،بهعنوان
عدمقطعیت میتوانند درنظر گرفته شوند .این عوامل باعث اثرگذاری

مقدار مربع میانگین خطا برای هر کنترلکننده در حضور سه

روی ضریب توان آئرودینامیکی توربین بادی میشوند .لذا ،در این

نوع عیب شامل نشتی هیدرولیکی ،خرابی پمپ ،و محتوی هوا در

مقاله کلیه شبیهسازیها در حضور  20درصد کاهش عملکرد ضریب

روغن محاسبه و در شکل  5نشان داده شده است .همانطور که در

توان آئرودینامیکی بهعنوان عدم قطعیت و همچنین نویز سنسور

شکل  5دیده میشود ساختار کنترل تحملپذیر پیشنهادی دارای

انجام شده است .الزم به ذکر است به منظور اختصار ،نتایج شبیهسازی

مقدار خطای کمتری نسبت به هردو کنترلکننده خطیسازی فیدبک

روی مدل دوجرمی گزارش نشده و فقط اعتبارسنجی کنترلکننده در

و جدولبندی بهره در حضور هر سه نوع عیب میباشد .همچنین

محیط فست1ذکر شده است.

کنترلکننده مبتنی بر خطیسازی فیدبک دارای مقدار خطای

عملکرد کنترلکننده طراحی شده تحت باد توربوالنسی (شکل

کمتری نسبت به روش تطبیقی جدولبندی بهره میباشد .الزم به

 )4در مقایسه با دیگر کنترلکنندهها مورد ارزیابی قرار گرفته که

ذکر است به منظور تعیین پارامترهای کنترلی بهینه ،یک تابع هزینه

نتایج آن در شکل  5آورده شده است .در شبیهسازی انجام شده

بهصورت مجموع مربع میانگین خطا و نرخ تغییرات ورودی کنترلی

که کنترلکنندهها زاویه پیچ را در ناحیه بار کامل کنترل میکنند،

در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

گشتاور ژنراتور در حضور عیب عملگر در محدوده مقدار نامی خود

نیز کمینه شده است.

ثابت نگه داشته شده است .همچنین به منظور مقایسه ،مربع میانگین

منحنی سرعت روتور با و بدون حضور عیب در شکل  7نشان

خطا بهصورت زیر برای خطای سرعت روتور در نظر گرفته شده و

داده شده است .همانطور که دیده میشود سرعت روتور با حضور

مقدار آن در شبیهسازیهای مختلف برای هر کنترلکننده محاسبه

کنترلکننده ترکیبی مد لغزشی ،رؤیتگر اغتشاش و تخمین تأخیر

1IEC Kaimal

زمانی تقریباً در اطراف مقدار نامی سرعت روتور برای توربین مورد
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شکل  :6سرعت روتور برای هر دوحالت سالم و عیبدار
Rotorدار
speedو عیب
دوحالت سالم
روتور برای
conditionsسرعت
شکل .6
Fig. 6.
هرfor both
healthy
and faulty

Fig. 6. Rotor speed for both healthy and faulty conditions

شکل :7توان ژنراتور برای هر دوحالت سالم و عیبدار
شکل .7توان ژنراتور برای هر دوحالت سالم و عیبدار
Fig. 7. Generator power for both healthy and faulty
Fig. 7. Generator power forconditions
both healthy and faulty conditions

مطالعه نوسانهای ریز دارد .با اتفاق افتادن عیب در زمان 50

که در شکل  6قابل مشاهده است .در حضور عیب عملگر ،توان نامی

ثانیه ،سرعت روتور ابتدا یک افت ناگهانی را تجربه میکند سپس

 1/5مگاوات نیز تأمین میشود که این مهم ریشه در عملکرد مؤثر

کنترلکننده پیشنهادی خیلی سریع افت اتفاق افتاده را جبران و

سیستم کنترل تحملپذیر عیب پیشنهادی در بی اثر کردن و جبران

نوسانات سرعت روتور را در محدوده نامی نگه میدارد .از آنجایی

اثرات عیب دارد.

که در کاربرد واقعی ،سرعت روتور بهطور مستقیم قابل اندازهگیری

زاویه پیچ توربین باد تحت ساختار کنترل تحملپذیر عیب

نمیباشد ،در این مقاله از یک رؤیتگر مد لغزشی مرتبه باال برای

پیشنهادی برای دوحالت سالم و عیبدار در شکل  8نشان داده شده

تخمین سرعت روتور استفاده شده است .همانطور که در این شکل

است .ساختار پیشنهادی توانسته زاویه پیچ را در محدوده  20تا 30

دیده میشود رؤیتگر مذکور توانسته به خوبی سرعت روتور را تخمین

درجه نگه دارد .با اتفاق افتادن عیب ،زاویه پیچ در ابتدا حدود 10

بزند .عالوه بر سرعت روتور ،توان ژنراتور نیز روند مشابهی را طی کرده

درجه تغییر ناگهانی را تجربه کرده سپس ساختار پیشنهادی توانسته
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شکل :8زاویه پیچ برای هر دوحالت سالم و عیبدار
شکل .8زاویه پیچ برای هر دوحالت سالم و عیبدار
Fig. 8. Pitch angle for both healthy and faulty conditions
Fig. 8. Pitch angle for both healthy and faulty conditions

شکل  :9گشتاورهای وارده به پرههای توربین باد
شکل  .9گشتاورهای وارده به پرههای توربین باد
Fig. 9. Moments on wind turbine blades
Fig. 9. Moments on wind turbine blades

اثرات شدید عیب عملگر را تحمل و در راستای جبران آنها تالش کند.

سیکل بارگذاری با فرکانسهای مختلف میباشد .همانطور که مشاهده

بارهای ناشی از خستگی که به هر مؤلفه توربین باد اعمال میشوند

میشود ساختار کنترل تحملپذیر عیب پیشنهادی توانسته به خوبی

میتوانند عمر آن مؤلفه را تحت تأثیر قرار دهند .ساختار کنترلی

اثر عیب عملگر را جبران و آن را در یک محدوده نگه دارد.
·تشخیص عیب

پیشنهادی توانسته به خوبی اثرات این بارها را کاهش دهد و از افزایش
زیاد آنها بعد از اتفاق افتادن عیب جلوگیری کند .در ادامه بارهای

در حالت عادی و بدون حضور عیب عملگر ،تخمین تأخیر

حیاتی اعمالی به مولفههای اصلی توربین باد از قبیل نیروی محوری

زمانی بهعنوان یک تخمینگر عدم قطعیت عمل میکند .به منظور

در ریشه پره و گشتاورهای پیچشی روی پرهها مورد بررسی قرار

ایزولهسازی و تشخیص عیب ،سیگنال مانده 1باید استخراج شود

گرفته است .به عنوان مثال سری زمانی گشتاور پیچشی اعمالی به

که برای سیستم توربین بادی مورد مطالعه در شکل  10نشان داده

پرهها در شکل  9نشان داده شده است که حاوی تعداد بسیار زیادی

1Residual
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شکل  :10تشخیص عیب بر اساس ماندهها
شکل  .10تشخیص عیب بر اساس ماندهها
Fig. 10. Fault detection based on residuals
Fig. 10. Fault detection based on residuals

شدهاند .به منظور نشان دادن عملکرد مناسب سیستم تشخیص عیب

و معموالً بصورت هیدرولیکی تحریک میشود .ازاینرو ،در این مقاله

پیشنهادی ،نشتی هیدرولیکی که دارای دینامیک شدیدتری نسبت به

مساله عیب عملگر مورد توجه قرار گرفت و در این راستا دینامیک

خرابی پمپ و محتوی هوا در روغن سیستم هیدرولیک بوده ،بهعنوان

عیب در سیستم هیدرولیکی که شامل نشتی هیدرولیکی ،خرابی

عیب در نظر گرفته شده است .همانطور که مشاهده میشود در لحظه

پمپ و محتوی هوا در روغن بهعنوان سیال عامل میباشد ،در نظر

اتفاق افتادن عیب ،سیگنال مانده از محدوده آستانههای درنظر گرفته

گرفته شد .بدین منظور ،ابتدا بر مبنای مدل دوجرمی توربین باد

شده عبور کرده که نشاندهنده عملکرد موفق سیستم تشخیص عیب

یک ساختار کنترل تحملپذیر عیب بهصورت ترکیب استراتژی مد

در تشخیص و محدودسازی عیب میباشد.

لغزشی ،رؤیتگر اغتشاش غیرخطی و تخمین تأخیر زمانی ارائه شد.
به منظور کاهش پدیده چترینگ ،رؤیتگر اغتشاش غیرخطی طراحی

 -5نتیجه گیری

و با کنترل مد لغزشی ترکیب شد .از آنجایی که در واقعیت ،سرعت

در این مقاله مسئله کنترل تحملپذیر عیب برای سیستم توربین

روتور در دسترس نیست و نیاز به اندازهگیری دارد ،تخمین سرعت

بادی در حضور عیب عملگر بررسی شد .توربین باد دارای زیرسیستمهای

روتور با استفاده از رؤیتگر مقاوم مد لغزشی فراپیچشی انجام شد .با

مختلف میباشد که زیر سیستم زاویه پیچ یکی از مهمترین آنها بوده

توجه به اهمیت و جایگاه تشخیص عیب در سیستمهای توربین بادی،
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یک سیستم تشخیص عیب مناسب با استفاده از تئوری تخمین تأخیر

توربین بادی در معادله (پ )1-با یک سیستم به فرم نرمال و با

زمانی طراحی شد .به منظور اعتبارسنجی ،ساختار پیشنهادی در

دینامیک صفر پایدار هم ارز است .به عبارت دیگر مشتقگیری از

محیط شبیهساز فست که حاوی یک مدل جامع و نزدیک به واقعیت

معادله (پ )1-تضمین میکند که سیستم در تمامی نقاط کاری خود

از توربین باد میباشد ،پیادهسازی شد .همچنین برای انجام مقایسه

پایدار و غیر تکین است [ .]30-31بنابراین با علم به این موضوع و با

و نشان دادن برتری ساختار پیشنهادی ،کنترلکنندههای مبتنی بر

مشتقگیری از معادله (پ )1-میتوان نوشت

خطیسازی فیدبک و روش تطبیقی جدولبندی بهره نیز طراحی
شدند .مقایسه برای سه نوع عیب عملگر با دینامیکهای مختلف انجام
و در نمودار میلهای نتایج برای هر کنترلکننده نمایش داده شد که

(پ)2-

برتری ساختار پیشنهادی در خنثیکردن اثرات عیب ،عدم قطعیت
و نویز سنسور به وضوح دیده شد .عالوه براین ،دیده شد که ساختار
پیشنهادی تغییرات ناگهانی بعد از اتفاق افتادن عیب در سیستم را به
خوبی جبران کرده است .این مهم نه تنها در نمودار مربوط به سرعت
روتور و توان ژنراتور ،بلکه در نتایج مربوط به گشتاورهای وارده به هر
پره و همچنین زاویه پیچ پره به وضوح دیده شد .از نقطه نظر ارزیابی
تشخیص عیب ،سیستم تشخیص عیب پیشنهادی به خوبی توانست

که در آن  L fو  Lgجملههای غیرخطی بوده [ ]32و  Φ rو ∆ r

بیانگر عیب و عدم قطعیت میباشند.
برای رسیدن به قانون کنترلی خطیسازی فیدبک ،ورودی کنترلی
مجازی
(پ)3-

وقوع عیب را در کمترین زمان ممکن تشخیص و اقدام به محدودکردن
آن کند .بنابراین ،میتوان اینچنین نتیجه گرفت که ساختار کنترل
تحملپذیر عیب فعال یک ساختار مناسب برای سیستم توربین باد در
واقعیت میباشد چرا که در این ساختار از تئوری کنترل تأخیر زمانی
که طبیعتی بدون نیاز به مدل دارد ،بهره گرفته شده در نتیجه برای


=x
L f + Lg u + Φ r + ∆ r
1


x1 = v

به گونهای انتخاب میشود که دینامیک حلقه بسته خطا پایدار
باشد .یعنی
(پ)4-

پیادهسازی واقعی آسان و مناسب میباشد.

=
v γ 1e + γ 2 e

= خطای پایدار سازی سرعت روتور و
در رابطه فوق e ωr − ωr
*

*  ωrبیانگر مقدار مرجع سرعت روتور میباشد γ 1 .و  γ 2پارامترهای

پیوست

کنترلی مثبت هستند .در نهایت قانون کنترلی به صورت زیر خواهد

 -1کنترلکننده خطیسازی فیدبک
در روش خطیسازی فیدبک ،رابطه بین خروجی سیستم ،یعنی
سرعت روتور  y = x1و ورودی سیستم ،یعنی زاویه پیچ کنترلی
 u = β rبا مشتقگیری از خروجی تا زمانی که ورودی کنترلی ظاهر

بود
(پ)5-

)

1
=
u
γ 1e + γ 2 e − L f
Lg

(

گردد ،انجام میشود .با در نظر گرفتن معادله دینامیک روتور بهصورت
زیر:

الزم به ذکر است که  Lgبه ازای تمامی نقاط کاری توربین بادی
غیر صفر است [.]32

(پ)1-

)  Pr ( x1 , x4 , V

xD
− x1 Ds + 2 s − x3 K s 


x1
Ng



1
Jr

=
x1

میتوان نشان داد که تبدیل دیفومورفیزمی وجود دارد که سیستم

 -2کنترل کننده جدولبندی بهره
به علت غیر خطیهای آئرودینامیکی شدید توربینهای بادی و

سرعت باد متغیر با زمان در این سیستمها ،کنترلکننده تناسبی-
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