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 در، چگونگي مديريت انرژی ذخيرهشده درپارکينگهای هوشمند ميتواند منجر به ارائه سرويسهای مختلفي، در شبکههای هوشمند:چكيده
 از سويي ديگر با افزايش استفاده از منابع توليد پراکنده مانند نيروگاههای. در راستای بهبود وضعيت شبکه گردد،دو حوزه توان اکتيو و راکتيو
 حل مشکالت آنها به ويژه در حالت های گذرا نيز از اهم موضوعات در حوزه،بادی و نيز به منظور باالبردن قابليت اطمينان اين نوع از توليدات
 انتخاب کنترلکننده ای مناسب و مقاوم در، لذا به منظور بهرهوری هرچه بهتر پارکينگها.توان راکتيو در شبکههای هوشمند به حساب ميآيد
 در اين مقاله استفاده از کنترلکننده مدلغزشي به منظور کنترل پارکينگها در حوزه. از اهميت بااليي برخوردار ميباشد،شرايط مختلف شبکه
 پيشنهاد و دست يابي به اهداف بهبود پروفيل ولتاژ و بهبود عملکرد نيروگاه بادی در حالت گذرا با استفاده از اين روش کنترلي،توان راکتيو
 شبيه سازی شده و ميزان دست يابي به اهداف مورد نظرIEEE-9 Bus  روش کنترلي پيشنهادی بر روی شبکه استاندارد.پيگيری شده است
 نتايج حاصل از شبيهسازی اين روش کنترلي نه تنها رديابي مناسب.در بهرهوری پارکينگها در حوزه توان راکتيو مورد بررسي قرار گرفته است
 بلکه مقاوم بودن پارکينگها را در حاالت گذرا و تحت شرايط به وجود آمدن تغييرات پارامتريک در،اهداف کنترلي در شرايط طبيعي شبکه
.سيستم مورد مطالعه را نشان ميدهد
 کنترلکننده مدلغزشي، ژنراتور القايي دوسو تغذيه، نيروگاه بادی، پارکينگ هوشمند، خودروی برقي،شبکه هوشمند
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Abstract: In Smart grids, how to manage the energy stored in the smart parking can lead to a variety of
service for improvement the network status in both active and reactive power provisions. On the other hand,
increasing the use of distributed generation sources like wind power plants, makes solving their problems
(specially in the transient state) be very important issues in the reactive power provision of the smart grids.
Therefore, in order to improve the efficiency of SmartParks, the selection of an appropriate and robust
controller for various network conditions is very important. In this paper, a sliding mode controller is
proposed to control the SmartPark on the provision of reactive power. The improvement of the voltage
profile and also the improvement of the wind power performance in the transient condition is investigated by
using the proposed control method. The proposed control method, is simulated on the standard IEEE-9 Bus
network and productivity of smartParks in the reactive power provision is studied. simulation results show
the desired goals can be achieved in natural condition of the network and show the robustness of SmartParks
in the both transient state and in the parameter changing of the network.
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 -1مقدمه
شبکه برق در تماامي ساطوح يکاي از پيهيادهتارين و گساتردهتارين
سيستمهای ساخته دست بشر است ،که همواره قابليت اطميناني باال از
آن مورد انتظار است .با رشد مصرف برق در جوامع و بهتبع آن پرباارتر
شدن شبکه قدرت ،متوليان سيستمهای قادرت ،هماواره ياک روياه را
برای پيشرفت شبکه پيش گرفتهاند و آن گساترش ابعااد شابکه باوده
است .با شروع تجديااد ساخااتار در صانعت باارق و خصوصايشادن
بخشهای مختلف اين صنعت ،صاحبان بخشهای مختلف شبکه بارای
بيشتر شدن بهرهوری و سود خاود ،باار روی خطاون انتقاال و تولياد
نيروگاهها را بيشتر کردهاند که در نتيجه باعا کامتار شاادن رزرو و
حااشيه امانيت سيستم شده است [ .]1از طرفاي شارکتهاای بارق،
سمت مصرف را همواره به عنوان عامل پيشبرنده و غيارقااباال تغييار
ناگريستهاناد .ايان روياه بااعا شده است که مصرفکننادگان بارای
مصرف برق بهعنوان يک کاال ،بر خالف ديگر کاالها ،توجيه اقتصادی را
در نظر نگيرند .بهعالوه سوختهای فسيلي اکنون بهعنوان عمادهتارين
منبع تامين انارژی در جاهان شناخاته ميشوند ،در نتيجه امروزه دنيا
به سوی توليد انرژی از منابع پايدارتر و دوستدار محيطزيسات حرکات
ميکند .تقاضای روزافزون انرژی در اقتصادهای توسعهيافتاه و در حاال
توسعه ،کمبود منابع در کشاورهای در حاال توساعه ،محادوديتهاای
محيطي و کمبود فضا در کشورهای توسعهيافته جهت ساخت نيروگاه و
شبکه انتقال و توزيع جديد ،روبهرو شدن برخي کشورهای توسعهيافتاه
با کمبود توليد برق و مالحظات در ماورد گازهاای گلخاناهای و تغييار
شرايط جوی ،اين روند را بهشدت تسريع نموده اسات [ .]2لاذا مناابع
انرژی تجديدپذير مانند تاوربينهاای باادی ،سالولهاای خورشايدی،
نيروگااه زيسات تااوده و ميکروتااوربينهاای ترکيباي بارق و گرماا و
توربينهای آبي از اجزای مهم سيستم توليد برق در آيناده مايباشاند
[ .] 3با اين وجود ،گسترش منابع انرژی تجديدپذير ميتواند در شابکه
مشکلآفرين باشد .برای مثال ،بهعلات وزش متغيار بااد در طاول روز،
ميزان توليد توربينهای بادی نيز متغير خواهناد باود و ممکان اسات
توازن توليد و مصرف با دشاواری روباهرو شاود .عادم تطاابو تولياد و
مصرف نيازمند شارايط مناساب بارای ذخياره انارژی و حتاي کنتارل
مصرفکنندگان تا سطح وسايل برقي آنها است .برای رسيدن باه ايان
اهداف ،شبکه برق نيازمند بستر متشکل از فناوریهای مخابراتي اسات
تا بتوان اطالعات هر قسمت شبکه از بخاش تولياد تاا توزياع و حتاي
تاکتاک وسايل برقي مصرفکنندگان را با سارعت زيااد و باهصاورت
 On-Lineدريافت کرده و به قسمت تحليل دادهها ارسال نمود ،تاا در
اين مرکز دادهها برای ارائه برنامه مناسب جهت بهرهبرداری از واحدها،
قطع و وصل خطون ،برنامهريزی بارهای قابالکنتارل و قطاع و وصال
بارهای قابل قطع مورد تحليل قرار گيرناد و سا س دساتورالعملهاای
الزم توسط بستر مخابراتي موجود به بخشهای مختلف شابکه ارساال
شود [ 5و  ]4که به چنين شبکههايي شبکه هوشمند 1ميگويند.
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هوشمندسازی شبکه با استفاده از تکنولوژی ديجيتال برای کنترل
شبکه و انتخاب بهترين حالت پخش توان ،باع کاهش مصرف انرژی،
کاهش هزينهها ،افزايش قابليت اطمينان و همچنين شفافسازی در
شبکه ميشود .در يک نگاه ديگر ،شبکه هوشمند راهکاری برای حل
چالشهای شبکه کنوني که در مثل شکل ( )1اشاره ميشود ارائه
ميکند؛ چالشهای قابليت اطمينان ،چالشهای زيستمحيطي و
چالشهای اقتصادی و بازدهي انرژی [.]6-4

شکل( :)1موضوعات پيش روی شبکه هوشمند

در سالهای اخير با توجه به افزايش آلودگي و انتشار گازهای گلخانهای
و کمبود سوختهای فسيلي و کم بودن باازده خودروهاای سانتي ،در
کنار افزايش استفاده از منابع تولياد پراکناده ،اساتفاده از خودروهاای
برقي 2نيز مورد توجه قرار گرفته است [ .]11اين تجهيزات کاه قابليات
عملکرد در ساختار شبکه هوشمند را دارا هساتند ،در جديادترين ناوع
آنها ،قابليت شارژ و فروش انرژی خود از طريو اتصال به شبکه را نياز
دارند [ .]11به عبارت ديگر خودروهای با قابليت اتصال به شابکه ،هام
ميتوانند نقش يکبار مديريتپذير و هم نقش يک ژنراتاور باا قابليات
راهاندازی سريع را داشته باشند و به همين دليل ميتوانند نقشآفريني
مناسبي در راستای اهداف شبکه هوشمند ،که در بخشي قابل تاوجهي
از اين اهداف با اهداف استفاده از توليدات پراکناده مشاتره هساتند،
داشته باشند [ .]12از جمله اين تاثيرات مثبت ميتوان به پيکساايي،
جابهجايي بار ،پرکردن درههای بار و غياره اشااره نماود [ ]13-16کاه
بيشتر مطالعات انجام شده بر روی تاثير خودروهای برقاي (باا قابليات
اتصال به شبکه) بر روی شبکه قدرت مربون به حوزه توان اکتياو باوده
است .از جمله اين تاثيرات (در حوزه تاوان اکتياو) کاه در شابکههاای
قدرت شامل نيروگاه بادی بررسي ميشود ،باهکاارگيری بهيناه مناابع
توليدات پراکنده با استفاده از اين خودروها است .بدين صاورت کاه در
طول شب که بار شبکه کاهش پيادا مايکناد و عموماا وزش بااد و در
نتيجه ميزان انرژی الکتريکي نيروگاههای بادی افزايش مايياباد ،ايان
خودروها از طريو اين نوع از توليدات پراکنده شارژ شده و در طول روز
که بار شبکه افزايش يافته و در بعضي ساعات در بيشترين مقدار خاود
قارار ميگايرد ،انارژی ذخايرهشده در ايان خودروها به شابکه تزرياو
ميشود که موجب پيکسايي و جلوگيری از آسيبهای جدی به شبکه
ميشود .همچنين بايستي توجه نمود که اگرچه اتصال هر خودرو برقي
به شبکه تغييری جز يک نويز کوچک نميتواند در شبکه ايجاد کند اما
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هنگاميکه خودروها در تعاداد زيااد و گروهاي در کناار يکاديگر قارار
گيرند ،ميتوانند تاثير قابال مالحظاهای را در سيساتم قادرت داشاته
باشند .در اين صورت آنها ميتوانند انواع مختلفي از سرويسهاا را باه
شبکه ارائه دهند .برنامه زمانبندی شارژ و دشارژ خودروهای منفرد تاا
حد زيادی نامعين است و اين امر باع ميشود که آنها تا حد زياادی
اثرگذاری مثبت يکديگر را بر شبکه خنثي نمايند [ .]16بنابراين بارای
احتراز از اين امر بايستي خودروها بهصورت هماهنگ و هدفمناد اقادام
به شارژ و يا دشارژ نمايند .يعني خودروها بهصورت گروهي در کنار هم
جمع شده و بهصورت يکبار و يا يک مولد ماوثاار ،باه شابکه متصال
ميشوند که ياک اياده بارای تجماع خودروهاا ،اساتفاده از پارکيناگ
شهری ،مجتمعهای تجاری ،مسکوني و صنعتي و غيره ميباشاد .اياده
ديگری که برای دستيابي به تاثيرگذاری قابلتوجه خودروها بار روی
شبکه ارائه شده باديانصورت اسات کاه يااک گااروه از طرياو ياک
جمعکننده بهصورت يک خودرو متصل به شبکه يک ارچه باا تاواني در
حدود مگاوات در بيايند تا بتوانند بهعنوان توليدکننده يا مصرفکنناده
بزرگتر مورد استفاده قرار گيرند [ .]11در شاکل ( )2مفهاوم ايان دو
ايده بهصورت کلي نشان داده شده است.
Power grid

Aggregator

Parking lot

شکل( :)2تجمع خودروها توسط پارکينگ و يک ارچهسازها

اما از ديگر تاثيرات مهمي که خودروهای برقي ميتوانند بر روی شابکه
قدرت داشته باشند و کمتر باه آن پرداختاه شاده اسات ،تاامين تاوان
راکتيو از طريو خودروهای يک ارچه شده است .بهعبارت ديگار زمااني
که اين خودروها در حوزه توان اکتيو نقشآفريناي مايکنناد در واقاع
شارژ باتری اين خودروها در حال تغيير (شارژ و دشارژ) است اما زماني
که از اين خودروها در حوزه توان راکتيو استفاده ميشود شاارژ بااتری
آنها تغييرات چنداني نخواهد داشت که اين موضوع خود مزيت مهمي
به حساب ميآيد .هنگاميکه پارکينگهای هوشامند 3در تاامين تاوان
راکتيو بهکار گرفته ميشوند ،در حقيقات ايان پارکيناگهاا از ديادگاه
شاابکه ماننااد جباارانسااازهای ديناااميکي تااوان راکتيااو ماننااد ادوات
 4FACTSموازی (نظير  )5STATCOMبهحسااب مايآيناد .يکاي از

Serial No. 71

بررسي تاثير پارگينگهای هوشمند بر تامين توان...

مطالعاتي که صورت پذيرفته تاثير پارکيناگهاا بار عملکارد شابکه در
حالت کار طبيعي و گذرا بوده اسات [ .]12هادف اصالي ايان مطالعاه
همانندساازی تجهيازات هوشامند و  STATCOMباوده اساات .روش
کنترلي بهکار رفته در  STATCOM ،DFIGو پارکينگ هوشامند بار
اساس کنترلبرداری بوده است .اين روش مستلزم محاسبات پيهياده و
طااوالني اساات .در مطالعااات ديگاار تااامين تااوان راکتيااو توسااط
 STATCOMدر حالت کار طبيعي شبکه (باهمنظاور بهباود پروفيال
ولتاژ) و در حالت بروز خطای اتصال کوتاه (بهمنظور ايجاد قابليت گاذر
از خطای  )DFIGمورد بررسي و تحليل قرار گرفتهاند [.]14-21
از آنجايي که ساخت و بهکارگيری ادوات  FACTSاز هزينه بااال و نياز
تکنولوژی ساخت پيهيده برخوردار است ،لذا در ايان مقالاه باهمنظاور
دستيابي به توابع حوزه توان راکتيو (بهبود پروفيال ولتااژ ،آزادساازی
ظرفيت خطون ،بهبود قابليت گذر از خطای  DFIGو غياره) باهجاای
استفاا اااده از ادوات  FACTSماا ااوازی ماا ااانند  STATCOMاز
پارکينگهاای هوشماند اساتفاده شاده اسات .چارا کاه باا توجاه باه
صنعتي شدن ساخت خودروهای برقي و تمايل شهروندان به اساتفاده از
اين خودروها (به دليل فوايد استفاده از خودروهای برقي مانند کااهش
آلودگي و گازهای گلخانهای و نيز امتيازات تشويقي که ماديران شابکه
به استفاده از اين خودروها باه مشاترکين مايدهناد) اساتفاده از ايان
پارکينگها از هزينه تحميلي به مديران شبکه نسبت به حاالتي کاه از
ادوات  FACTSاستفاده ميشود کمتر خواهد بود .کنترل برداری برای
کنتااارل  DFIG ،STATCOMو پارکيناااگ هوشااامند کاااه دارای
کنترلکننده  PIاست عالوه بر پيهيدگي پيادهسازی ،در مقابل تغييرات
پارامتريک شبکه که بهدفعات هم رخ ميدهد مقاوم نيسات هامچناين
تنظيم نمودن ضرايب کنترلکننده  PIبهآساني صورت نميپاذيرد .لاذا
در اين مقاله استفاده از کنترلکننده غيرخطي مدلغزشي که هم نياز به
تنظيم ضرايب ندارد و هم نسبت به تغييرات پارامترياک شابکه مقااوم
است ،در کنترل تجهيزات استفاده شده است .البته الزم به ذکار اسات
که به منظور مقايسه هر چه بهتر نحوه عملکرد کنترلکننده پيشنهادی
در اين مقاله و کنترلکننده  PIدر حااالت مختلاف عملکارد سيساتم،
نتااايج حاصاال از پي اادهسااازی پارکينااگهااای هوشاامند باار اساااس
کنترلکننده  PIنيز ارائه شده است.
شبکه تست به منظور بررسي روش کنترلي پيشانهادی در ايان مقالاه،
شبکه استاندارد  IEEE- 9 Busبوده و نيز شبيهسازیهای انجاامشاده
در بخااشهااای مختلااف و روش کنترلااي پيشاانهادی ،بااا ناارمافاازار
 MATLAB/Simulinkبوده است.
در ادامه ،مدل الکتريکي ،روابط رياضي و روابط کنترلکننده مدلغزشي
به منظور کنترل پارکينگها و مدل و روابط رياضي حااکم بار سيساتم
موردمطالعه پيادهسازی ميگردد.
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 -2مدل الکتريکي و روابط رياضي خودروهای برقي
همانطور که در بخش قبلي نيز اشاره گرديد ،باهدليال وجاود شارايط
اتصال پارکيناگهاای هوشامند باه شابکه قادرت در سااختار شابکه
هاااوشمند (در حضااور بسااتر مخااابراتي و اطالعاااتي مناسااب) ،اياان
پارکينگها ميتوانند سرويسهای مناسبي را در راستای بهباود انارژی
الکتريکي توليد و توزيعشده ارائه نمايناد .باهمنظاور تحليال و بررساي
بخشي از اين سرويسهای ارائهشده توسط پارکينگهاا بايساتي مادل
الکتريکي مناسبي برای خودروهای برقي ارائه گردد .س س براساس اين
مدل ،رواباط رياضاي حااکم بار آنهاا اساتخراگ گردياده و درنتيجاه
کنترل کننده موردنظر برای دستيابي به اهداف ديکتاه شاده طراحاي
گردد.
در [ ]12مدل نشان دادهشاده در شاکل ( ،)3بارای بررساي و تحليال
عملکرد خودروهای برقي ارائه شده است.

شکل( :)3مدل الکتريکي خودروهای برقي[]12

همااانطااور کااه در شااکل ( )3مشاااهده ماايشااود ،ماادل الکتريکااي
پيشنهادشده شامل يک باتری با در نظر گرفتن مقاومت داخلي آن ،يک
اينورتر با شش سوئيچ الکترونياک قادرت کاه معماوال از ناوع IGBT
هستند و شاخه اتصال خودرو به درگاه انتقال انارژی الکتريکاي اسات.
همهنين به دليل تولياد آلاودگي هاارمونيکي در مادارات الکترونياک
قدرت ،مدل نشان داده شده در شکل ( )3به صاورت شاکل ( )5توساط
يک فيلتر هارمونيکي اصالح شده است .مشخصات باتری اساتفادهشاده
در اين مدل در [ ]12ارائه شده است.

بررسي تاثير پارگينگهای هوشمند بر تامين توان...

استخراگ شود .روابط ولتاژ -جريان و توان در دستگاه مرجع دومحوری
سنکرون اين مدل در ادامه بهدست آمده است.
رابطه ولتاژ-جريان دومحوری در دستگاه مرجع سنکرون بين ترميناال
داخلي و باس اتصال به شبکه خودروهای برقاي باهصاورت رواباط زيار
است
()1
()2

dI sd
 VPCCd
dt
dI sq
Vcq  L
 VPCCq
dt
Vcd  L

که در روابط آنها  Vcdو  Vcqبهترتيب مولفه حقيقي و موهومي ولتااژ
داخلي خودرو VPCCd ،و  VPCCqبهترتيب مولفه حقيقي و موهومي ولتاژ
باس اتصال خاودرو باه شابکه و  Isdو  Isqباهترتياب مولفاه حقيقاي و
موهومي جريان تزريقي خودرو به شبکه است و  Lانادوکتانس معاادل
است .هم چنين روابط توان اکتيو و راکتيو در باس اتصال خودروهاا باه
شبکه بهصورت زير است:
PPCC  VPCCd I sd  VPCCq I sq
()3
QPCC  VPCCq I sd  VPCCd I sq
()5
که در روابط آنها  PPCCو  QPCCبهترتيب توان اکتيو و راکتيو تزريقاي
باه باس اتصال خودرو به شبکه از طريو خودرو است .حال ميتوان بار
اساس روابط ( )1تا ( )5کنترلکننده موردنظر را طراحي نمود .برخالف
ديگر مقاالت که براساس کنترلبرداری و با استفاده از کنترلکنندههای
کالسيک مانند کنتارلکنناده  PIدساتياابي باه اهاداف مطلاوب در
خودروهای برقي را کنترل نمودهاند [ ،]12در اين مقاله کنترل باهکاار
گرفته شده برای اين خودروها ،کنترلکننده غيرخطي مدلغزشي اسات.
چراکه با استفاده از کنترلکنندههای کالسيک مانند کنترلکنناده ،PI
طراحان با مشکالتي از قبيل تنظيم ضرايب  Pو  Iو نيز مقاومنبودن اين
کنترلکنندهها در برابر تغيير شرايط شبکه و خودروها ،مواجه هستند.
بهمنظور طراحي کنترلکننده مدلغزشي در خودروی برقي ابتدا سطوح
لغزش را بهصورت زير تعريف مينماييم [:]14
()4

SP  eP  K P  eP dt , eP  Pref  P

()6

SQ  eQ  KQ  eQ dt , eQ  Qref  Q

در روابط فوق SP ،و  SQبهترتيب سطح لغزش بستهشده بر روی توان
اکتيو و راکتيو eP ،و  eQبهترتيب خطای توان اکتيو و راکتيو و  Prefو
 Qrefبهترتيب توان اکتيو و راکتيو مرجع است.
با مشتوگيری از روابط ( )4و ( )6خواهيم داشت:
()1
SP  eP  K P eP
()2
شکل( :)5مدل الکتريکي خودروهای برقي با در نظر گرفتن فيلتر هارمونيک

حال بهمنظور طراحي کنترلکننده موردنظر برای دستيابي به اهاداف
مطلوب در عملکرد خودروهای برقي و براساس مدل الکتريکي ارائهشده
در شکلهای ( )3و ( ) 5بايساتي رواباط رياضاي حااکم بار ايان مادل

Serial No. 71

SQ  eQ  KQ eQ

ازآنجاييکه روابط ( )1تا ( )5در دستگاه ولتاژ شبکه بوده اسات (يعناي
محور حقيقي دستگاه دومحوری مرجع بر بردار ولتاژ باس اتصال خودرو
به شبکه منطبو است) ،لذا مولفه عمودی ولتاژ صفر بوده و مولفه افقي
ثابت است .لذا بر اين اساس داريم:
()4
PPCC  VPCCd I sd
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QPCC  VPCCd I sq

()11

با جايگذاری رابطه ( )4در رابطه ( )4و نيز رابطه ( )11در ( )6خاواهيم
داشت:
 VPCCd
 S P   F1   L
    
 SQ   F2   0



0  V
 cd 
()11
 
VPCCd  Vcq 
L 
که در رابطه ( F1 ،)11و  F2بهصورت زير هستند:

()12
()13

2
V
RV PCCd I sd
F1   PCCd 
 K PeP
L
L
RV PCCd I sq
F2  
 K Q eQ
L

حال بر اساس استراتژی کنترلي مدلغزشي که در [ ]22ارائه شده است،
ورودیهای کنترلي  Vcdو  Vcqبرای دستيابي به اهاداف ماوردنظر در
رابطه ( )15به دست ميآيد.
()15

بررسي تاثير پارگينگهای هوشمند بر تامين توان...

 -3مدل سيستم موردمطالعه
به منظور بررسي تاثير روش کنترلي پيشنهادی بر خودروهای برقاي در
بهرهوری آنها در حوزه توان راکتيو ،در ايان مقالاه ،شابکه اساتاندارد
 IEEE-9 Busانتخاب شده است .اطالعات ژنراتورها ،خطون و بارها در
[ ]23ارائاه شاده است .همچناين باه منظاور شابيهساازی شابکه در
حاالتهای (سنارياوهاای) مخااتلف از روش مااتريس کااهش مرتباه
دادهشده [ ]23استفاده شده است.

 -1-3مدلسازی نيروگاه بادی با ژنراتور القايي دوسو تغذيه
در بهدست آوردن مدل رياضي ژنراتور القايي دوسو تغذيه فرضيات زير
به کار رفته است:



 K sgn(SP )   F1  
Vcd 
1  1
V   D   K sgn(S )     
Q 
 F2  
 cq 
 2



که در رابطه ( )15ماتريس  Dبهصورت زير است:
()14


0 

V PCCd 
L 

 V PCCd
 L
D 
 0


همچنين ازآنجاييکه در کنترل پارکينگهاا هادف تنهاا تزرياو تاوان
راکتيو است ،لذا تاوان اکتياو مرجاع در اساتراتژی کنتارل مدلغزشاي
گفتهشده در رابطه ( )4صفر در نظر گرفته ميشود و نيز تاوان راکتياو
مرجع در اين استراتژی بر اساس دياگرام نشان دادهشده در شاکل ()4
به اين سيستم کنترلي (در رابطه ( ))6تحويل داده ميشود.



جريان استاتور ،روتور ،توانهای اکتيو و راکتيو هنگامي که
به سمت ژنراتور است مثبت فرض ميشود.
معادالت از دستگاه مرجع سنکرون شبکه برگرفته شدهاند.
محور  qبه اندازه  41درجه جلوتر از محور  dدر حال
چرخش است.
محور  dمحور حقيقي و محور  qمحور موهومي در نظر
گرفته ميشود.

معادالت ولتاژ ژنراتور القايي در دستگاه دومحوری مرجع سنکرون
شبکه در زير آورده شده است [:]25
w
1 d Sdq
 j s  Sdq
wb dt
wb

()16
()11

) (w  w r
1 d rdq
j s
 rdq
wb dt
wb

VSdq  RS 

V rdq  Rr I rdq 

که در روابط ( )16و ( V Sdq ،)11و  V rdqبهترتيب بردار ولتاژ استاتور
و روتور  Sdq ،و   rdqبهترتيب بردار شار مغناطيسي استاتور و روتور،
 wsو  wbبهترتيب سرعت دستگاه مرجع سنکرون و سرعت مرجع و
 Rsو  Rrبهترتيب مقاومت سيمپيچ استاتور و روتور ميباشد.
همچنين معادالت حاکم بر شارهای استاتور و روتور بهصورت زير است.
شکل( :)4بلوه دياگرام تعيين توان راکتيو مرجع با هدف کنترل اندازه ولتاژ
باس اتصال خودروها برقي به شبکه (باس ())4

همان طور که در شکل ( )4مشاهده ميشود ،اندازه ولتااژ بااس ( )4باا
مقاادار مرجااع خااود ( )1/12مقايسااه شااده و ساايگنال خطااا از يااک
کنترلکننده  PIعبور مينمايد .سيگنال خروجي کنترلکننده  PIمقدار
توان راکتيوی است که بايستي پارکيناگ هوشامند باه شابکه تزرياو
نمايد.
درنتيجه با استفاده از ورودیهای کنترلي بهدست آمده در رابطاه ()15
ميتوان خودروهای برقي را کنترل نمود باهگوناهای کاه تاوان راکتياو
موردنياز شبکه را بر اساس هدف کنترل ولتاژ تامين نمايد.

Serial No. 71

()12

 Sdq  X S I Sdq  X m I rdq

()14

 rdq  X r I rdq  X m I Sdq

از رابطه ( )12داريم:
1

) ( Sdq  X m I rdq
XS

()21

I Sdq

که در روابط باال Xr ،Xs ،و  Xmبه ترتيب راکتانس استاتور ،روتور و
مغناطيس شوندگي ميباشد.
حال با جايگذاری رابطه ( )21در رابطه ( )14داريم:
Xm
 Sdq   I rdq
XS

()21
X m2
که در رابطه فوق )
XS

 rdq 

   (X r ميباشد.

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 45, No. 1, Spring 94

/ 16مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،1بهار 45

بررسي تاثير پارگينگهای هوشمند بر تامين توان...

با جايگذاری رابطه ( )21در رابطه ( )11رابطه ولتاژ روتور در دستگاه
دومحوری برحسب شار استاتور و جريان روتور بهدست خواهد آمد که
ميتوان رابطه مشتقي جريان روتور را از رابطه حاصل بهدست آورد.
همچنين با توجه به روابط بهدست آمده در اين بخش و نيز روش
کنترلي مدلغزشي ارائهشده در [ ،]24ميتوان سيگنالهای کنترلي
ژنراتور القايي دوسو تغذيه را برای دستيابي به اهداف موردنظر به
دست آورد .در ادامه به پيادهسازی کنترلکننده پيشنهادی ميپردازيم.

 -5شبيهسازی روش کنترلي پيشنهادی
در بررسي تاثير خودروهای برقي در حوزه توان راکتياو بار روی شابکه
موردمطالعه دو سناريوی زير در نظر گرفته ميشود:
 -1بررسي تاثير خودروهای برقي بر بهبود پروفيل ولتااژ شابکه
استاندارد .IEEE-9 Bus
 -2بررسي تاثير خودروهای برقي بر بهبود عملکرد نيروگاه بادی
با ژنراتور القايي دوسو تغذيه به هنگام رخدادن خطای اتصال
کوتاه بار روی خاط واصال بااسهاای ( )4و ( )1در شابکه
استاندارد .IEEE-9 Bus
دياگرام تکخطي شابکه موردمطالعاه در بررساي ساناريوهای ماذکور
بهصورت نشان دادهشده در شکلهای ( )6و ( )1است.

شکل( :)1دياگرام تکخطي شبکه استاندارد  IEEE-9 Busدر سناريوی دوم

لذا با توجه به مطالب ارائهشده در قسمتهای قبلاي ،مايتاوان شابکه
موردمطالعه و نيز توربين بادی و خودروهای برقي را شبيهسازی نمود و
نيز در حالت اوليه و در سناريوهای اول و دوم شبکه را تحليل نماوده و
نتايج موردنظر را استخراگ نمود .لذا بهمنظور بررسي و فهم بهتار تااثير
تجهيزاتي مانند خودروهای برقاي و نيروگااه باادی بار روی يکاديگر و
پارامترهای شبکه که در بخشهای بعدی ماورد بررساي قارار خواهناد
گارفت ،نتايج پاروفيل ولااتاژ و تااوان عاابوری از خطاون حاصال از
شبيهسازی شبکه استاندارد  IEEE- 9 Busبدون حضور اين تجهيزات
در شکلهای ( )2و ( )4نشان داده شده است.

1
0.95
0.9
Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus Bus
1 2 3 4 5 6 7 8 9

)Voltage Profile (pu

1.05

Bus Number
شکل( :)2نمودار ميلهای پروفيل ولتاژ باسها بر حسب شماره باس

شکل( :)6دياگرام تکخطي شبکه استاندارد  IEEE- 9 Busدر بررسي
سناريوی اول

Serial No. 71

هماان طور کاه در شکل ( )2مشاهده ميشود ،ساطح ولتااژ بااس ()4
کاامتاارين سااطح ولتاااژ را در شاابکه دارا اساات .لااذا در سااناريوی اول
پارکينگ هوشمند بر روی اين باس قرار ميگيرد .هامچناين در شاکل
( )4توان انتقالي خطون برحسب پريونيت مشاهده ميشود کاه ميازان
توان انتقالي در هر يک از خطون به سطح ولتاژ بااسهاا نياز بساتگي
داشته است.
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1.5
0.5
0
Line Line Line Line Line Line Line Line Line
1-4 4-5 4-6 5-7 6-9 2-7 3-9 7-8 8-9

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Without
SmartPark
With SmartPark

شکل ( :)4نمودار ميلهای توان اکتيو انتقالي در خطون برحسب شماره خطون

)Active Power (pu

1

)Active Power (pu

2

بررسي تاثير پارگينگهای هوشمند بر تامين توان...

Line Line Line Line Line
1-4 4-6 6-9 3-9 8-9

 -1-5سناريوی اول
همانطور که با توجه به شکل ( )2نتيجهگيری شاد ،در ساناريوی اول
بهمنظور بررسي تاثير خودروهای برقي در بهبود پروفيال ولتااژ شابکه
موردمطالعه ،پارکينگ هوشمند بر روی بااس ( )4قارار مايگيارد کاه
دياگرام تکخطي شبکه در اين حالت نيز در شکل ( )6مشاهده گرديد.
نتايج حاصل از اتصال پارکينگ هوشمند به شبکه استاندارد IEEE-9
 Busدر باس ( )4در شکلهای ( )11و ( )11نشان داده شده است.

Without
SmartPark
With SmartPark

)Voltage Profiles (pu

1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9

شکل ( :)11نمودار ميلهای توان اکتيو انتقالي در خطون برحسب شماره
خطون در سناريوی اول

 -2-5سناريوی دوم
در سناريوی دوم يک نيروگاه بادی 2مگاواتي باا ژنراتاور القاايي دوساو
تغذيه بر روی باس  4قرار ميگيرد .همچنين بهمنظور بررسي عملکارد
ژنراتور القايي دوسو تغذيه در حالت گذرا ،يک خطای اتصال کوتاه 3فاز
بر روی خط واصل باسهای ( )4و ( )1در نظر گرفته شده است .نتاايج
حاصل از شبيه سازی شبکه استاندارد با حضور نيروگاه باادی و خطاای
اتصال کوتاه ايجادشاده در شاکلهاای ( )12و ( )13نشاان داده شاده
است.

Bus Bus Bus Bus Bus
1 3 5 7 9
Bus Number

شکل ( :)11نمودار ميلهای پروفيل ولتاژ باسها بر حسب شماره باس
در سناريوی اول

همانطور که در شکل ( )11مشاهده ميشود ،بعد از اتصاال پارکيناگ
هاوشمند بر روی باس ( )4ولتاژ اين بااس باه مقادار مطلاوب ()1/12
ميرسد و نايز ولتاژ تماماي بااسهای  PQنيز بهباود پيادا ماييابناد.
همچنين با توجه به شکل ( ،)11توان انتقاالي خطاون در ايان حالات
افزايش يافته و بهعبارتديگر ظرفيت خطاون نسابت باه حالات اولياه
شبکه آزادتر شده است.

Serial No. 71

شکل ( :)12نمودار اندازه جريان سيمپيچهای روتور ژنراتور القايي برحسب
زمان در حالت گذرا (بدون حضور پارکينگ هوشمند)

همانطور که در شکل ( )12مشاهده مايگاردد در مادتزماان وجاود
خطای اتصال کوتاه ( 211ميليثانيه) جريان رتور افزايش شديدی پيدا
مي کند که اين اتفاق ارتبان مستقيمي با افات ولتااژ ترميناال ژنراتاور
القايي دارد که اين موضوع در شکل ( )13باهوضاوح مشاخ اسات و
همچنين ايان افزايش جرياان بسايار خطرنااه باوده و مايتواناد باه
سوئيچهای الکترونيک قدرت مبدل سامت روتاور آسايبهاای جادی
برساند.
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شکل ( :)13اندازه ولتاژ باس ( )4در حالت گذرا برحسب زمان (بدون حضور
پارکينگ هوشمند)

بررسي تاثير پارگينگهای هوشمند بر تامين توان...

(الف)

همانطور که در شکل ( )13مشاهده ميشود ،افت ولتاژ شديد در باس
( )4نتيجه حضور خطای اتصال کوتاه در نزديکي اين باس باوده اسات.
همچنين مدتزمان ثابت و غيرنوسانيشدن اندازه ولتاژ باس ( )4بعد از
رفع خطا نيز نسبتا زياد بوده است .همچنين ولتاژ لينک  dcنيز بعاد از
رفع خطا دچار تغييرات شده است.
حال در ادامه سناريوی دوم پارکيناگ هوشامند شابيهساازیشاده در
سناريوی اول را به شبيهسازی سناريوی دوم اضافه ماينمااييم .نتاايج
حاصل از اين تغيير در شکلهای ( )15و ( )14نشان داده شده است.
(ب)
شکل ( :)14اندازه ولتاژ باس ( )4در حالت گذرا برحسب زمان (با حضور
پارکينگ هوشمند) :الف) بر اساس کنترلکننده  .PIب) بر اساس
کنترلکننده مدلغزشي

(الف)

(ب)

شکل( :)15نمودار اندازه جريان سيمپيچهای روتور ژنراتور القايي
برحسب زمان در حالت گذرا (با حضور پارکينگ هوشمند) :الف) بر
اساس کنترلکننده  .PIب) بر اساس کنترلکننده مدلغزشي

Serial No. 71

همانطور که در شکل ( )15مشااهده مايشاود ،باا حضاور پارکيناگ
هوشمند و تزريو توان راکتيو موردنياز (در هر دو نوع کنترلکننده) ،از
افزايش جريان در سيمپيچهای روتور جلوگيری شده است .البته رفتاار
کنترل کننده مدلغزشي نسبت به کنتارلکنناده  PIبهتار باوده اسات.
چراکه باالزدگي جريان در حالت گذرا در زمااني کاه از کنتارلکنناده
مدلغزشي استفاده شده است ،نسبت به کنترلکننده ديگر ،بسيار کمتر
بوده اسات .در ايان حالات نياز ايان تغييار در جرياان روتاور ارتباان
مستقيمي با افزايش اندازه ولتاژ باس ( )4دارد که اين موضوع در شکل
( )14مشاهده ميشود .همانطور که در شکل ( )14مشاهده مايشاود،
زماني که پارکينگ هوشمند به شبکه اضافه ميگردد (در هار دو روش
کنترلي) وضعيت پروفيل ولتاژ باس ( )4بهتر ميشاود .چارا کاه تاوان
راکتيو در حال تزريو باه شابکه اسات .اماا ايان در حاالي اسات کاه
کنترل کننده  PIبا تنظيمات (ضارايب  Pو  )Iانتخاابشاده در قبال از
خطا ،در زماان های خطاا نسابت باه اساتراتژی کنترلاي ماد لغزشاي
ضعيفتر عمل کرده است .بهعبارت ديگر کنتارلکنناده  PIدر شارايط
خطا نياز به تنظيم مجدد ضرايب دارد و درنتيجه مقااوم نيسات .هام-
چنين دقت کنترلکننده مدلغزشي نسبت به کنترلکننده  PIنيز بهتار
بوده است .چراکه تغييرات ولتاژ و نوسانات بعد از رفع خطاا در حاالتي
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کاه کنترلکننده مدلغزشي بااهکااار گاارفته شاده اسات ،نسابت باه
کنترلکننده ديگر بسيار ناچيز است.
در حالتي که  %21نامعيني در ادميتانس خط واصل باسهای ( )5و
( )4فرض شده است ،نتايج بهصورت شکلهای ( )16و ( )11بهدست
آمده است .همانطور که در شکلهای ( )16و ( )11مشاهده ميشود،
ميتوان دريافت که با ايجاد تغييرات (نامعينيهای) پارامتريک،
کنترلکننده  PIبا همان ضرايب قبلي نميتواند رفتار موردنظر و
مطلوب را داشته باشد و رفتار آن تغيير ميکند .درحاليکه نامعيني-
های پارامتريک در عملکرد کنترلکننده مدلغزشي تاثيری نداشته
است.
(ب)
شکل( :)11اندازه ولتاژ باس ( )4در حالت گذرا و در حضور  %21نامعيني در
ادميتانس خط واصل باس ( )5و ( )4برحسب زمان (با حضور پارکينگ
هوشمند) :الف) بر اساس کنترلکننده  .PIب) بر اساس کنترلکننده
مدلغزشي

(الف)

شکل ( :)12نمودار توان اکتيو تزريقي خودرو برقي برحسب زمان

(ب)
شکل( :)16نمودار اندازه جريان سيمپيچهای رتور ژنراتور القايي برحسب زمان
در حالت گذرا و  %21نامعيني در ادميتانس خط واصل باس ( )5و (( )4با
حضور پارکينگ هوشمند) :الف) بر اساس کنترلکننده  .PIب) بر اساس
کنترلکننده مدلغزشي

همانطور که در شکل ( )12مشاهده ميشود ،براساس استراتژی
کنترلي پيشنهادی و هدف موردنظر ،مقياس توان اکتيو تزريقي (و يا
دريافتي) خودرو برقي در حدود  11-4است که تقريبا ميتوان از آن
صرفنظر نمود .و درواقع در اين شکل نشان داده ميشود که خودرو
برقي اهداف موردنظر در حوزه توان اکتيو (عدم تبادل توان اکتيو با
شبکه) را دنبال مينمايد .همچنين نوسانات موجود در شکل ( )12به
دليل پديده وزوز است که جزء ذات کنترلکننده مدلغزشي ميباشد.

 -4نتيجهگيری

(الف)

Serial No. 71

در اياان مقالااه ،کنتاارلکننااده غيرخطااي مدلغزشااي بااهعنااوان يااک
کنترل کننده مناسب (ازلحاظ پيادهسازی عملي و رديابي کامل اهاداف
موردنظر) و مقاوم ،بهمنظور کنترل پارکينگهای هوشمند جهت تامين
توان راکتيو و ارائه سرويسهاای ماوردنظر در ايان حاوزه ،در راساتای
بهبود پارامترهای مختلف شبکه نظير ولتاژ ،توان ،بهبود قابليت گاذر از
خطای نيروگاه بادی با ژنراتور القايي دو ساوتغذيه و غياره ،پيشانهاد و
مورد بررسي واقع گرديد که بهمنظور بررسي کيفيت روش پيشانهادی،
شبکه استاندارد  IEEE-9 Busبهعنوان شبکه تست انتخاب شده است.
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نتايج به دست آمده از شبيهسازی روش پيشنهادی حااکي از آن اسات
که استفاده از اين نوع کنترلکننده بهمنظاور بهارهبارداری مطلاوب از
پارکينگهای هوشمند در حوزه توان راکتيو موجب بهبود پروفيل ولتاژ
شبکه در شرايط کار طبيعي شبکه و درنتيجه موجب کااهش تلفاات و
آزادسازی ظرفيت خطون نيز گرديده و نيز باع حفظ ولتااژ ترميناال
 و درنتيجه، در شرايط گذرا،ژنراتور القايي دوسو تغذيه در سطح مطلوب
 هامچناين نتاايج.عدم قطع نيروگاه بادی تحت اين شرايط شده است
نشان ميدهد که در اثر بهوجود آمدن تغييارات پارامترياک در شابکه
تغييری در نحوه عملکرد پارکينگها حاصل نشده اسات درصاورتيکاه
 بهره ميگرفتنادPI کنترل کنندههای مرسوم قبلي که از کنترل سنتي
 باا تغييار توپولاوژی شابکه نيااز باه،عالوه بر نياز به تنظيم پارامترها
 درصورتيکه نتايج حاصل از کنترلکننده پيشنهادی.تنظيم مجدد دارد
نياز به تنظيم پارامترها ندارد و با تغيير توپولوژی شبکه پاساخ مناساب
داده که اين موضوع نشان از مقاوم بودن روش کنترلي بکار گرفتهشاده
.دارد
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