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 مقدمه -1

سبب سازگاری به های تجدیدپذیر ده از منابع انرژیگسترش استفا

.استتفاده  [1]ها است زیست و دسترسی راحت و کم هزینه آن با محيط

 از انرژی باد در بسياری از کشورهای جهان، رو به فزونی گذاشته است.

باشتد کته از دیتر بتاز      تجدیدپذیر می  باد یكی از مهمترین منابع انرژی

ذهن بشر را به خود معطوف کرده است.در شرایط کنونی بتا توجته بته    

هتای   پذیری اقتصادی انرژی باد در مقایسه با سایر منتابع انترژی   توجيه

گيری از انرژی باد مورد توجه جدی قرار گرفته است که کشور  نو، بهره

یتک تتوربين بتادی      ،ن نيز از این قاعده مستثنی نيست. بطور کلیایرا

تواند به انواع ژنراتورهای سه فاز متصل شود. امروزه نيتاز بته ایجتاد     می

هتای فرکانستی    یک جریان الكتریكی سازگار با شتبكه، توستط مبتدل   

هتا بته دو صتور      حتتی اگتر جریتان    ،متصل به شبكه قابل حل استت 

باشتد.   (DC)ر و یا جریتان بصتور  مستتقيم   متناوب در فرکانس متغي

 بادی عبارتند از:  ژنراتورهای متداول مورد استفاده در توربين

 ماشين آسنكرون -2      1ماشين سنكرون -2
 

                                                      

 

 

 

 

 
1-Synchronous machine 

 

 

هایتبتدیالنرژیباد،   استفادهازژنراتورهایالقایی )آسنكرون(درسيستتم 

. [2]هابه نگهتداری در حاففزایشاستت   بهدليالرزانی،استحكامونيازکم آن

ستاختمان مكتانيكی    ،های ایتن ژنراتورهتا، پایتداری    از مهمترین مزیت

 هتای  هایتاخيرتوربين  ستال  . در باشتد  متی ساده و توليد انبوه بتا قيمتت   

 .انتتد بسيارموردتوجهستتازندگانقرار گرفتتته 2(DFIG)باتغذیهتتدوبل بادی

کندکهتوربين بتوانددرمحدوده  ها،اینقابليتراایجادمی متغيربودنسرعت آن

از مزیتتت دیگتتر  .[3]تریازوزشتتباددرراندمانماکزیممدودکار کنتتد وستتيع

DFIG  تتتوان بتته جذبنوستانا  بادباتغييرسرعتورخشتتروتورو عتتد    متی

هابهشبكهاشاره کرد. بدت  کنترلتی یتک سيستتم بتادی از       انتقال آن

ترین قسمت موجود در سيستم جهت دریافت بهتترین   جمله با اهميت

هایی که تاکنون معرفی شده است،  شآید. بيشتر رو بشمار می ،راندمان

ایتن  معتایبی نيتز داشتته انتد. از جملته       ،عالوه بر مزایتای اراهته شتده   

( که یک PWMتوان به روش مدوفسيون پهنای پالس ) می ،های روش

هتتای دیگتتری ماننتتد  اشتتاره کتترد. روش ،روش کنترلتتی خطتتی استتت

SPWM،Programmed PWM  شتتتاخه  وجتتتود دارنتتتد کتتته زیتتتر

از روش کنتترل متد    [6]در مرجتع   .[4,5]هستتند    PWMمدوفسيون

 کاربرد   های پر جریان که از جمله روش

 

                                                      

 

 

 

 

 
2 - Double Fed Induction Generator 



 

 

هتای   روشاستتفاده شتده استت.    ،در کنترل سيستتم بتادی بتوده   

نيز استفاده شده استت کته    MRASو   SVMکنترلی دیگری نيز مانند

هتتای  بتته روش [7,8].دارد  PWMالبتتته کتتاربرد کمتتتری نستتبت بتته  

در ادامه مقاله در بدت    مدتلفی برای کنترل سيستم بادی اشاره شد. 

آورده شده استت، در بدت     DFIGمدل سيستم بادی با استفاده از  2

( 2-2( ساختار یک نيروگاه بادی تشریح شده استت، در بدت  )  2-1)

( متدل  3-2گيترد، در بدت  )   مدل توربين بادی مورد بررسی قرار می

 سيكلی کننده تک کنترل 3بيان گردیده است، در بد   DFIGژنراتور 

و مقایسه ایی با کنترلكننده تک ستيكلی  توضيح داده شده بهبود یافته

افتزار   ستازی توستط نتر     نتتای  شتبيه   4، بدت   معمول گردیده است

MATLAB  همونين مقایسه ایی بين بهبود توان اکتيتو  بيان گردید و

سرانجا  انجا  گردید و  PWMرسو  مو راکتيو نسبت به روش کنترلی 

 گيری از روش پيشنهادی آورده شده است. در بد  آخر، نتيجه

 DFIGمدل سیستم توربین بادی با استفاده از-2

 ساختار نیروگاه بادی -2-1

( نشان داده شده است، ساختار یک 1همانطورکه در شكل )

 DFIGشود که مدار استاتور  نيروگاه بادی بصورتی طراحی می

بطور مستقيم و مدار روتور آن توسط یک مبدل پشت به 

)مبدل سمت ژنراتور و مبدل سمت شبكه( با 3پشت

گردد. بين دو مبدل یک  های لغزان به شبكه متصل می حلقه

شود قرار  گفته می dcخازن که اصطالحا به آن لينک 

گيرد. این خازن بعنوان ذخيره کننده انرژی و به منظور  می

رود. در  شتن تغييرا  ولتاژ )ریپل ولتاژ( بكار میثابت نگاه دا

از طریق مبدل سمت شبكه  DFIGشرایط عملكرد عادی، 

تواند بطور مستقل از هم، توان اکتيو و راکتيو مورد نياز را  می

.دراین مقاله روش کنترلی [9,10]در سيستم کنترل نماید 

یی ، بر روی ژنراتور القا[11,12]سيكلی  موسو  به کنترل تک

 دوسو تغذیه پياده سازی شده است.
 

 

 
 

                                                      

 

 

 

 

 
3 - Back To Back Convertor 

 

 

 
 

 

 

 

 متصل به مبدل پشت به پشت DFIG(: ژنراتور 1شكل )

 مدل توربین بادی -2-2

 معادف  توربين بادی به شكل زیر است:    
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 هیاز زاو یتابع توان بیاست. ضر توان بیضر Cp (λ,β)در معادله فوق 

( λنوک پره به سرعت باد ) ی( و نسبت سرعت خطβها ) پره و يپ

 است. فیتعر رقابلیاست که از رابطه ز
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با توجه به اطالعا  توليدکنندگان به    تا    در رابطه فوق 

 منظورشبيه سازی ضریب توان تعيين می شوند .

 می توان توان وگشتاور مكانيكی بصور  زیربه دست می آید:
 

(5 )              

  (6)     = 
     

     
 

 

اثبا  کرد که یک توربين  1۱1۱فيزیكدان آلمانی در 4آلبر  بتز

 وزد را  درصد از انرژی بادی که در مسير آن می 5۱تواند  حداکثر می

      استدراج کند و به این ترتيب
هرگز بيشتر از  زیر در معادله

 . ندواهد شد ۰٫5۱

(7                 )       
 ⁄           

 

                                                      

 

 

 

 

 
4 -Betz 



 

 

 

های آن  و مزیت بهبود یافته سیکلی کننده تک عملکرد کنترل -3

 نسبت به کنترل کننده تک سیکلی

 

کنترل کننده به کار برده شده در این مقاله کنترل مهمترین وظيفه 

وجود با این شبكه است.  DCلينک کنترل جهت ماشينمبدل سمت 

که تكنيک تک سيكلی به خوبی اغتشاشا  سمت منبع را حذف می 

کند، اما سيستم با اغتشاشاتی در سمت بار مواجه است. در این جا از 

تكنيک کنترل تک سيكلی بهبود یافته استفاده می شود که عيوب 

 تكنيک کنترل تک سيكلی را مرتفع کرده است.

روابط و مفاهيم کنترلر  در مدل پيشنهادی برای مبدل سمت شبكه از 

ده سازی تک سيكلی بهبود یافته استفاده شده است. مبدل باک با پيا

 نشان داده شده است. ( 2این تكنيک کنترلی در شكل )

 

تكنيک کنترل تک سيكلی ولتاژ دیود را انتگرال گيری کرده و با 

مرجع کنترل مقایسه می کند. در این تكنيک می توان سيكل کاری را 

عد  پذیرش اغتشاشا  سمت منبع تنظيم کرد، در حالی که در برای 

تكنيک کنترل تک سيكلی بهبودیافته خروجی ولتاژ با مرجع کنترل 

مرتبط است تا سيگنال خطا را به دست آوریم که این سيگنال با 

کار می کند و برای مقایسه گر این تكنيک  PIتنظيم کننده ی 

 باشد.  کنترلی مشدص می

شده ی تک سيكلی با جریان کنترل شده تک سيكلی  جریان کنترل

بهبود یافته در زمانی که سمت منبع در سيستم اغتشاشی دارد معادل 

است. رویه تنظيم تكنيک کنترل تک سيكلی بهبودیافته با تنظيم 

تكنيک کنترل تک سيكلی مشابه می باشد. برای عد  پذیرش 

تنظيما  کنترل  اغتشاشا  منبع توان، تنها یک سيكل برای تكميل

تک سيكلی کفایت می کند. بنابراین این کنترلر برای عد  پذیرش 

 اغتشاشا  منبع توان عملكرد مناسبی خواهد داشت.

زمانی که اغتشاشاتی در سمت بار وجود داشته باشد، ولتاژ خروجی با 

مرجع سيگنال خطایی توليد می کند که فورا تغيير می کند. تنظيم 

با این سيگنال خطا کار می کند و خروجی مربوطه ی  PIکننده 

برای مقایسه گر به عنوان مرجع مشدص می باشد.  PIتنظيم کننده 

به دليل تغييرا  مرجع مقایسه گر، سيكل کاری مرتبط با آن فوراً 

تغيير می کند. در زمانی که مرجع کنترل متناظر متغير است، رویه 

ی دنبال می شود. در زمانی که مشابهی برای تكنيک کنترل تک سيكل

ولتاژ دوسر خروجی به مقدار حالت ماندگار پایدار برسد، خروجی 

به مقدار مشدص  در وضعيت پایدار  PIمربوطه ی تنظيم کننده ی 

می رسد. بنابراین تكنيک بهبود یافته می تواند عد  پذیرش 

 .[13]اغتشاشا  سمت بار را نيز انجا  دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكنيک کنترل تک سيكلی بهبود یافته.(: 2شكل )

 

 نتایج شبیه سازی -3

سازی شده در کلی از مدار شبیه فاز و تک شماتیک-4-1

 افزار متلبمحیط سیمیولینک نرم

 

 
 

 
 در محيط متلب يک مزرعه بادیتكفاز و کلي (: شماتيک3شكل )
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و 1-4در جداول  DFIGاطالعا  سيستم تحت مطالعه و سيستم بادی 

 آورده شده است. 4-2

 اطالعا  سيستم تحت مطالعه 1-4جدول 

 مقدار  پارامتر

 کيلوولت 12۰ ولتاژ منبع

 کيلومتر 3۰ طول خط

 12۰توان ظاهری ترانس کاهنده 

 کيلوولت 25کيلوولت به 

 مگاولت آمپر 47

 12۰ترانس کاهنده  R2و  R1مقاومت

 کيلوولت 25کيلوولت به 

3-1۰ 2.6  

 12۰ترانس کاهنده  L2و  L1سلف 

 کيلوولت 25کيلوولت به 

۰.۰0 

 25توان ظاهری ترانس کاهنده 

 ولت 575کيلوولت به 

 مگاولت آمپر 1۰.75

 25ترانس کاهنده  R2و  R1مقاومت

 ولت 575کيلوولت به 

3-1۰ 0.3  

  ۰.۰25 ترانس کاهنده L2و  L1سلف 

 

 DFIGاطالعا  مربوط به  2-4جدول 

 مقدار پارامتر

جریان ماکزیمم مبدل سمت 

 شبكه

 پریونيت ۰.0

 پریونيت ۰.3 سلف کوپلينگ سمت شبكه

 پریونيت ۰.۰۰3 مقاومت کوپلينگ سمت شبكه

 ولت DC 115۰ولتاژ نامی باس 

 مگاوا  1.6 توان نامی 

 ولت 575 ولتاژ نامی

 هرتز 5۰ فرکانس نامی
 

برای مبدل سمت شبكه و از   OCCبه منظور مدل نمودن کنترل 

برای مبدل سمت روتور استفاده  (volt/var)  کنترلر پيشنهاد شده

برای مبدل سمت  OCCشده است. شكل بلوک دیاگرامی کنترل 

آورده شده  3-4و  2-4های  شبكه و کنترلر سمت روتور در شكل

به صور  سيگنال ورودی پس از ورود به مدار  OCCاست. روابط 

های فز  بر روی آن در خروجی به گيت عمال پردازشکنترلی و ا

 گردد.های اینورتر اعمال میسوهيچ

 

 

 

گردد تا با کنترل زوایای آت  اینورترها به صور  این امر سبب می 

 بهينه، حفاظت مورد نظر از سيستم توربين بادی فراهم آید. 

 
و ورودی های آن برای مبدل سمت  OCCشمایی از کنترلر  2-4شكل 

 MATLABافزار شبكه در محيط سيميولينک نر 

 

 

 

شمایی از کنترلر و ورودی های آن برای مبدل سمت روتور در  3-4شكل 

 MATLABافزار محيط سيميولينک نر 

 

در شرایط نرمال )عد  رخداد خطا( شكل موج ولتاژ و جریان شبكه به 

 .باشدمی 4-4صور  شكل 

 شكل موج ولتاژ و جریان شبكه در حالت بدون خطا 4-4شكل



 

 

 

 

-ها و جریانگردد ولتاژمشاهده می 4-4همانطوریكه با توجه به شكل 

فاز در شرایط پي  از رخداد خطا به صور  متقارن به شبكه های سه

 باشند.متصل می

 تحلیل مدار حفاظتی در شرایط رخداد خطا-4-2

سازی فاز در شبيهتكفاز، دوفاز و سهسازی خطاهای به منظور مدل

 استفاده شده است. 5-4انجا  شده از بلوک شكل 

 
 بلوک مدل کننده خطای اتصال کوتاه 5-4شكل

 

تواند اتصال گيرد و میاین بلوک به صور  موازی با شبكه قرار می

فاز را با مقاومت نقطه اتصال مشدص محيا کوتاه تكفاز، دوفاز و سه

 نماید. 

 دهد.شماتيک مداری نحوه عملكرد این بلوک را نمای  می 6-4شكل 

 
 شماتيک مداری بلوک مدل کننده اتصال کوتاه 6-4شكل

 

اهم در نظر  ۰.۰۰۰1هردو Rgو  Ronمقادیر مقاومت  مقالهدر این 

 گرفته شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاز اتصال کوتاه سه  4-2-1

های نمای  داده شده فاز سوهيچبه منظور مدل نمودن اتصال کوتاه سه

ثانيه بسته شده و در واقع  2.3به طور همزمان در لحظه  4-6در شكل 

ثانيه اتصال کوتاه سه فازه ای برای شبكه  ۰.15از این لحظه به مد  

 نمایند. ایجاد می

بدون استفاده از سيستم حفاظتی: در حالتی که از مدار حفاظت 

فازه شكل اتصال کوتاه سهپيشنهادی استفاده نشود، در شرایط رخداد 

نمای  داده  7-4موج ولتاژ، جریان و توان شبكه به صور  شكل 

 خواهد شد.

گردد، بدون استفاده از مدار حفاظت مورد همانطوریكه مشاهده می

نظر در شرایط رخداد خطای سه فازه ولتاژ و توان تقریبا به صفر 

شده است. از نزدیک شده و دامنه جریان نيز به شد  دچار اعوجاج 

 Vdcگردد که در لحظا  رخداد خطا، مقدار ولتاژ سویی مشاهده می

 یابد.ای تغيير میبه صور  کنترل نشده

 

 

 
 ،DFIGشكل موج های الف( ولتاژ ب( جریان باس  7-4شكل

 ؛ dcج( توان اکتيو )رنگ بنف ( و راکتيو )رنگ قرمز( د( ولتاژ اتصال 

 خطای سه فاز  در( در سيستم بدون حفاظت 120kvه( ولتاژ منبع )باس 
 

 

-در شرایطی که از مدار حفاظتی پيشنهادی استفاده شود شكل موج

 تغيير خواهد نمود. 0-4به صور  شكل  Vdcهایولتاژ، جریان، توان و 



 

 

 

 

 
 ،DFIGباس  یانالف( ولتاژ و ب( جر یشكل موج ها  0-4شكل 

 ؛dc)رنگ قرمز( د( ولتاژ اتصال  يو)رنگ بنف ( و راکت يوج( توان اکت

 سه فاز یبا حفاظت در خطا يستم( در سkv12۰ه( ولتاژ منبع )باس  

 

 

به ترتيب ولتاژ، جریان، توان اکتيو و راکتيو شبكه و  0-4در شكل 

و ولتاژ منبع نشان داده شده است. با توجه به این شكل  dcولتاژ باس 

به صور   Vdcتوان و ولتاژ گردد دامنه ولتاژ، جریان، ها مشاهده می

 کنند.ای تغيير می کنترل شده

 OCCمشاهده می شود  کنترلر  0-4همونان که از شكل  

را به سطح  dcمبدلسمتشبكه نيزخروجيتواناکتيوپایداروولتاژاتصال

باقی  12۰۰حدود مقدار  dcمناسبی می رساند. سطح ولتاژ اتصال 

است. برخالف عد  تعادل  مانده است که شرایط مناسبی را ایجاد کرده

ولتاژ صور  گرفته در شبكه، کنترلر توانسته است نواسانا  رخ داده 

در را حذف نماید. در ادامه به طور خالصه دو نوع دیگر خطاهای دوفاز 

 و تكفاز را بررسی کرده ایم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوفاز کوتاه اتصال-2-2-4

 يمتنظ یطاتصال کوتاه دوفاز مطابق شرا یبه منظور مدل نمودن خطا

 .ی دهدرخ م ينبا زم Bو Aاتصال کوتاه دوفاز  ی،شده قبل

که از مدار حفاظت  یحالت ی: درحفاظت يستماستفاده از س بدون

رخداد اتصال کوتاه  یطاستفاده نشود، در شرا يشنهادیپ

 ی نما ۱-4و توان شبكه به صور  شكل  فازهشكلموجولتاژ،جریاندو

 داده خواهد شد.

 
 

 

 
، ج( توان DFIGباس  یانالف( ولتاژ و ب( جر یشكل موج ها  ۱-4شكل 

 ؛ dc)رنگ قرمز( د( ولتاژ اتصال  يو)رنگ بنف ( و راکت يواکت

 دو فاز یبدون حفاظت با خطا يستم( در سkv12۰سه( ولتاژ منبع )با

 

 

با استفاده از سيستم حفاظتی: در حالتی که از مدار حفاظت 

فازه شكل پيشنهادی استفاده شود، در شرایط رخداد اتصال کوتاه دو

نمای  داده  1۰-4موج ولتاژ، جریان و توان شبكه به صور  شكل 

 خواهد شد.
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 ، DFIGباس  یانالف( ولتاژ،  ب( جر یشكل موج ها 1۰-4شكل 

، ه( dc( ولتاژ اتصال د)رنگ قرمز(  يو)رنگ بنف ( و راکت يوج( توان اکت

 دو فاز یبا حفاظت با خطا يستم( در سkv12۰ولتاژ منبع )باس 

 

 یلغزشت  یاستفاده از کنترلرهتا  باگردد که  یمشاهده م يزجا ن یندر ا

شتبكه و ولتتاژ    يتو و راکت يتو اکت یو تتوان هتا   یانولتاژ، جر يشنهادیپ

 قرار گرفته اند. یدر حدود مطلوب dcاتصال 

 تکفاز کوتاه اتصال 

به منظور مدل نمودن خطای اتصال کوتاه تكفاز مطابق شرایط تنظيم 

 دهدبا زمين رخ می aشده قبلی، اتصال کوتاه فاز 

بدون استفاده از سيستم حفاظتی: در حالتی که از مدار حفاظت 

پيشنهادی استفاده نشود، در شرایط رخداد اتصال کوتاه تكفاز شكل 

نمای  داده  11-4ر  شكل موج ولتاژ، جریان و توان شبكه به صو

 خواهد شد.

با استفاده از سيستم حفاظتی: در حالتی که از مدار حفاظت 

پيشنهادی استفاده شود، در شرایط رخداد اتصال کوتاه تكفاز با زمين 

نمای   12-4شكل موج ولتاژ، جریان و توان شبكه به صور  شكل

رهای لغزشی مشاهده می گردد که با استفاده از کنترلداده خواهد شد.

پيشنهادی ولتاژ، جریان و توان های اکتيو و راکتيو شبكه و ولتاژ 

 .در حدود مطلوبی قرار گرفته اند dcاتصال 

 

 

 

 

 

 

 
 ، DFIGشكل موج های الف( ولتاژ  ب( جریان باس  4-11شكل

 ؛dcد( ولتاژ اتصال  (و )رنگ بنف ( و راکتيو )رنگ قرمزج( توان اکتي

 ( در سيستم بدون حفاظت با خطای تک فازkv12۰ه( ولتاژ منبع )باس  

 

 

 
 ، DFIGباس  یانالف( ولتاژ و ب( جر یشكل موج ها 12-4شكل 

 ؛dc)رنگ قرمز( د( ولتاژ اتصال  يو)رنگ بنف ( و راکت يوج( توان اکت

 تک فاز یبا حفاظت با خطا يستم( در سkv12۰ه( ولتاژ منبع )باس  

 



 

 

 ی نتیجه گیر -5

استتفاده شتده    یافتته بهبود  يكلیکنترل تک س يکاز تكن ینمقاله در ا

را مرتفتع کترده استت. در     يكلیکنترل تک س يکتكن يوباست که ع

کنترلتر    يممبدل سمت شبكه از روابتط و مفتاه   یبرا يشنهادیمدل پ

تتوان   یمت  يکتكن یناستفاده شده است. در ا یافتهبهبود  يكلیتک س

کرد. در  يماغتشاشا  سمت منبع تنظ یرشپذ یعد را برا یکار يكلس

ولتاژ با مرجتع کنتترل    یخروج یافتهبهبود يكلیکنترل تک س يکتكن

بتا   يگنالست  یتن کته ا  یتم خطا را به دستت آور  يگنالمرتبط است تا س

 یکنترل يکتكن ینگر ا یسهمقا یکند و برا یکار م PIیکننده  يمتنظ

کنترل  یانبا جر يكلیتک س یکنترل شده  یان.  جرباشد یمشدص م

 يستتم کته ستمت منبتع در س    یدر زمان یافتهبهبود  يكلیشده تک س

 يكلیکنتترل تتک ست    يکتكن يمتنظ یهدارد معادل است. رو یاغتشاش

 یباشد. بترا  یمشابه م يكلیکنترل تک س يکتكن يمبا تنظ یافتهبهبود

 يتل تكم یبترا  يكلست  یتک اغتشاشا  منبع تتوان، تنهتا    یرشعد  پذ

 کنتتتتد.  یمتتتت یتتتتتکفا يكلیتتتتتک ستتتت  تتتتترلکن يمتتتتا تنظ

اغتشاشا  منبع تتوان عملكترد    یرشعد  پذ یکنترلر برا ینا ینبنابرا

در سمت بار وجود داشته  یکه اغتشاشات یخواهد داشت. زمان یمناسب

کند کته فتورا    یم يدتول ییخطا يگنالبا مرجع س یباشد، ولتاژ خروج

کنتد و   یمت  ارخطتا کت   يگنالس ینبا ا PIکننده  يمکند. تنظ یم ييرتغ

گر به عنوان مرجتع   یسهمقا یبرا PIکننده  يمتنظ یمربوطه  یخروج

 یکتار  يكلگتر، ست   یسهمرجع مقا ييرا تغ يلباشد. به دل یمشدص م

که مرجتع کنتترل متنتاظر     یکند. در زمان یم ييرمرتبط با آن فوراً تغ

 یدنبال مت  يكلیکنترل تک س يکتكن یبرا یمشابه یهاست، رو يرمتغ

 یتدار به مقدار حالت مانتدگار پا  یکه ولتاژ دوسر خروج نیماشود. در ز

بته مقتدار مشدصت  در    PIیکننده  يمتنظ یمربوطه  یبرسد، خروج

توانتد عتد     یمت  یافتته بهبود  يکتكن ینرسد. بنابرا یم یدارپا يتوضع

 انجا  دهد.   يزاغتشاشا  سمت بار را ن یرشپذ

سته فتاز    کوتتاه  اتصتال  یبررس یكردبا رو يشنهادیپ یکنترل استراتژی

بتتودن روش  یکتتاربرد یخروجتت ی قتترار گرفتتت و نتتتا یمتتورد بررستت

دامنه  يشنهادیبا استفاده از کنترلر پ رساند؛ یرا به اثبا  م يشنهادیپ

 ييتر تغ یا بته صتور  کنتترل شتده    Vdcتتوان و ولتتاژ    یتان، ولتاژ، جر

مبتدل   OCCکنترلتر    شتود  یمشاهده م ی . همونان که از نتاکنند یم

را بته   dcو ولتتاژ اتصتال    یتدار پا يتو توان اکت یخروج يزه نسمت شبك

رساند. برخالف عد  تعادل ولتاژ صتور  گرفتته در    یم یسطح مناسب

 ی . نتایدشبكه، کنترلر توانسته است نواسانا  رخ داده در را حذف نما

 است. را از خود نشان داده یمطلوب ییکارا یگراراهه شده در مقاف  د
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