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، در های مختلفيسرويسمنجر به ارائه تواند مي های هوشمندپارکينگشده درذخيره مديريت انرژی چگونگي ،های هوشمنددر شبکه چكيده:

های پراکنده مانند نيروگاه با افزايش استفاده از منابع توليد ديگراز سويي . راستای بهبود وضعيت شبکه گردددو حوزه توان اکتيو و راکتيو، در 
های گذرا نيز از اهم موضوعات در حوزه ويژه در حالته ها بحل مشکالت آن ،از توليدات بردن قابليت اطمينان اين نوعمنظور بااله و نيز ب بادی

ای مناسب و مقاوم در کنندهانتخاب کنترل ،هانگيپارکوری هرچه بهتر منظور بهرهه لذا بآيد. حساب ميه های هوشمند بتوان راکتيو در شبکه
در حوزه  هاپارکينگمنظور کنترل ه بکننده مدلغزشي کنترلدر اين مقاله استفاده از . باشداز اهميت بااليي برخوردار مي ،شرايط مختلف شبکه

يابي به اهداف بهبود پروفيل ولتاژ و بهبود عملکرد نيروگاه بادی در حالت گذرا با استفاده از اين روش کنترلي پيشنهاد و دست، توان راکتيو
يابي به اهداف مورد نظر سازی شده و ميزان دستشبيه IEEE-9 Busروش کنترلي پيشنهادی بر روی شبکه استاندارد . است پيگيری شده

تنها رديابي مناسب ه اين روش کنترلي ن سازیشبيهنتايج حاصل از  است. مورد بررسي قرار گرفتهحوزه توان راکتيو در  هاپارکينگوری بهرهدر 
وجود آمدن تغييرات پارامتريک در ه شرايط ب تحترا در حاالت گذرا و  هاپارکينگ، بلکه مقاوم بودن بيعي شبکهدر شرايط ط اهداف کنترلي

 دهد.سيستم مورد مطالعه را نشان مي
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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. 

Keywords: Smart grid, Electrical vehicle, SmartPark, Wind turbine, Doubly fed induction generation, 
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 مقدمه -1
تارين  تارين و گساترده  شبکه برق در تماامي ساطوح يکاي از پيهياده    

های ساخته دست بشر است، که همواره قابليت اطميناني باال از سيستم
 پرباارتر آن  تبع بهآن مورد انتظار است. با رشد مصرف برق در جوامع و 

قادرت، هماواره ياک روياه را     های شدن شبکه قدرت، متوليان سيستم
باوده  اند و آن گساترش ابعااد شابکه    برای پيشرفت شبکه پيش گرفته

شادن  رق و خصوصاي اتار در صانعت با  اد ساخا ا. با شروع تجديا است
های مختلف شبکه بارای  های مختلف اين صنعت، صاحبان بخشبخش
وری و سود خاود، باار روی خطاون انتقاال و تولياد      تر شدن بهرهبيش
دن رزرو و اتار شا  اند که در نتيجه باعا  کام  تر کردهها را بيشنيروگاه
هاای بارق،   از طرفاي شارکت  [. 1] است نيت سيستم شدهااشيه اماح

ل تغييار  اابا اقبرنده و غيار عنوان عامل پيشه سمت مصرف را همواره ب
کننادگان بارای   است که مصرف   شدهااعاه بان روياد. اياانگريستهان

يک کاال، بر خالف ديگر کاالها، توجيه اقتصادی را  عنوانهمصرف برق ب
تارين  عنوان عماده های فسيلي اکنون بهعالوه سوختدر نظر نگيرند. به

امروزه دنيا در نتيجه  ،شوندته مياهان شناخارژی در جامين انامنبع ت
زيسات حرکات   سوی توليد انرژی از منابع پايدارتر و دوستدار محيطبه
يافتاه و در حاال   افزون انرژی در اقتصادهای توسعهزکند. تقاضای رومي

هاای  توسعه، کمبود منابع در کشاورهای در حاال توساعه، محادوديت    
يافته جهت ساخت نيروگاه و طي و کمبود فضا در کشورهای توسعهمحي

 افتاه ي توسعهشدن برخي کشورهای  رو روبهشبکه انتقال و توزيع جديد، 
ای و تغييار  در ماورد گازهاای گلخاناه   با کمبود توليد برق و مالحظات 
مناابع  لاذا  [. 2] نموده اسات شدت تسريع شرايط جوی، اين روند را به

هاای خورشايدی،   هاای باادی، سالول   انرژی تجديدپذير مانند تاوربين 
و  هاای ترکيباي بارق و گرماا    وربيناو ميکروتا  ودهاتا  سات يزاه انيروگ
باشاند  آيناده ماي   های آبي از اجزای مهم سيستم توليد برق درتوربين
تواند در شابکه  [. با اين وجود، گسترش منابع انرژی تجديدپذير مي3]

وزش متغيار بااد در طاول روز،     علات بهباشد. برای مثال،  نيآفر مشکل
های بادی نيز متغير خواهناد باود و ممکان اسات     ميزان توليد توربين

د و شاود. عادم تطاابو توليا     رو روباه توازن توليد و مصرف با دشاواری  
مصرف نيازمند شارايط مناساب بارای ذخياره انارژی و حتاي کنتارل        

. برای رسيدن باه ايان   استها تا سطح وسايل برقي آن کنندگان مصرف
 اسات های مخابراتي اهداف، شبکه برق نيازمند بستر متشکل از فناوری

تا بتوان اطالعات هر قسمت شبکه از بخاش تولياد تاا توزياع و حتاي      
 صاورت  باه را با سارعت زيااد و    کنندگان مصرف وسايل برقي کات کات

On-Line در تاا   ،ها ارسال نموددريافت کرده و به قسمت تحليل داده
برداری از واحدها، ها برای ارائه برنامه مناسب جهت بهرهاين مرکز داده

و قطاع و وصال    کنتارل  قابال ريزی بارهای قطع و وصل خطون، برنامه
هاای  گيرناد و سا س دساتورالعمل   های قابل قطع مورد تحليل قرار بار

های مختلف شابکه ارساال   بخشالزم توسط بستر مخابراتي موجود به 
 گويند.مي 1هوشمند شبکههايي به چنين شبکهکه [ 4و  5] شود

هوشمندسازی شبکه با استفاده از تکنولوژی ديجيتال برای کنترل  
خش توان، باع  کاهش مصرف انرژی، شبکه و انتخاب بهترين حالت پ

سازی در چنين شفافها، افزايش قابليت اطمينان و همکاهش هزينه
، شبکه هوشمند راهکاری برای حل ديگرنگاه يک در شود. شبکه مي
شود ارائه اشاره مي (1) های شبکه کنوني که در مثل  شکلچالش
و  يطيمح ستيزهای های قابليت اطمينان، چالشکند؛ چالشمي
  [.6-4]های اقتصادی و بازدهي انرژی الشچ

 
 موضوعات پيش روی شبکه هوشمند(: 1شکل)

 
ای افزايش آلودگي و انتشار گازهای گلخانهبه های اخير با توجه در سال

در ، و کم بودن باازده خودروهاای سانتي    های فسيليو کمبود سوخت
دروهاای  اساتفاده از خو کنار افزايش استفاده از منابع تولياد پراکناده،   

قابليات  کاه   . اين تجهيزات[11] گرفته استقرار نيز مورد توجه  2برقي
جديادترين ناوع   در ، را هساتند عملکرد در ساختار شبکه هوشمند را دا

نياز  قابليت شارژ و فروش انرژی خود از طريو اتصال به شبکه را ها، آن
هام   ،ديگر خودروهای با قابليت اتصال به شابکه  به عبارت .[11] دارند
پذير و هم نقش يک ژنراتاور باا قابليات    مديريت بار کيتوانند نقش مي
آفريني توانند نقشبه همين دليل مياندازی سريع را داشته باشند و راه

مناسبي در راستای اهداف شبکه هوشمند، که در بخشي قابل تاوجهي  
استفاده از توليدات پراکناده مشاتره هساتند،    از اين اهداف با اهداف 

ساايي،  پيکبه توان ثيرات مثبت ميااز جمله اين ت. [12] داشته باشند
کاه  [ 13-16] های بار و غياره اشااره نماود   جايي بار، پرکردن درهجابه
)باا قابليات   ثير خودروهای برقاي  ابر روی ت شده انجاممطالعات تر بيش

 باوده مربون به حوزه توان اکتياو  اتصال به شبکه( بر روی شبکه قدرت 
هاای  کاه در شابکه  )در حوزه تاوان اکتياو(   ثيرات ااز جمله اين ت است.

کاارگيری بهيناه مناابع    هشود، با قدرت شامل نيروگاه بادی بررسي مي
 درتوليدات پراکنده با استفاده از اين خودروها است. بدين صاورت کاه   

وزش بااد و در   کناد و عموماا   ماي  طول شب که بار شبکه کاهش پيادا 
ياباد، ايان   های بادی افزايش ماي رژی الکتريکي نيروگاهننتيجه ميزان ا

خودروها از طريو اين نوع از توليدات پراکنده شارژ شده و در طول روز 
ترين مقدار خاود  ي ساعات در بيشکه بار شبکه افزايش يافته و در بعض

به شابکه تزرياو   خودروها ن اايدر  شده رهايذخرژی ا، انيرداگمي راراق
های جدی به شبکه سايي و جلوگيری از آسيبشود که موجب پيکمي
اتصال هر خودرو برقي  اگرچهچنين بايستي توجه نمود که شود. هممي

تواند در شبکه ايجاد کند اما به شبکه تغييری جز يک نويز کوچک نمي
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خودروها در تعاداد زيااد و گروهاي در کناار يکاديگر قارار        که يهنگام
ای را در سيساتم قادرت داشاته    ثير قابال مالحظاه  اتوانند تگيرند، مي

هاا را باه   توانند انواع مختلفي از سرويسها ميباشند. در اين صورت آن
بندی شارژ و دشارژ خودروهای منفرد تاا  شبکه ارائه دهند. برنامه زمان

ها تا حد زياادی  شود که آنين است و اين امر باع  ميحد زيادی نامع
[. بنابراين بارای  16] اثرگذاری مثبت يکديگر را بر شبکه خنثي نمايند

هماهنگ و هدفمناد اقادام    صورت بهها خودرواحتراز از اين امر بايستي 
گروهي در کنار هم  صورت بهها خودروبه شارژ و يا دشارژ نمايند. يعني 

ر، باه شابکه متصال    اثا واو يا يک مولد م بار کي ورتص بهجمع شده و 
اساتفاده از پارکيناگ    ،که ياک اياده بارای تجماع خودروهاا      شوندمي

باشاد. اياده   صنعتي و غيره ميهای تجاری، مسکوني و شهری، مجتمع
خودروها بار روی   توجه قابلثيرگذاری  ايابي به تديگری که برای دست
روه از طرياو ياک   اک گا اکاه يا  ت ااس صورت نايدابشبکه ارائه شده 

باا تاواني در    ک ارچهييک خودرو متصل به شبکه  صورت بهکننده جمع
کنناده  کننده يا مصرفتوليد عنوان بهحدود مگاوات در بيايند تا بتوانند 

دو ( مفهاوم ايان   2) [. در شاکل 11] قرار گيرند استفاده موردتر بزرگ
 .شده استکلي نشان داده  صورت بهايده 

 

 
 

 سازها(: تجمع خودروها توسط پارکينگ و يک ارچه2شکل)

توانند بر روی شابکه  ثيرات مهمي که خودروهای برقي ميااز ديگر تاما 
مين تاوان  ااسات، تا   شاده  تر باه آن پرداختاه  رت داشته باشند و کمقد
زمااني   گار يد  عبارت بهاست. تيو از طريو خودروهای يک ارچه شده راک
کنناد در واقاع   آفريناي ماي  خودروها در حوزه توان اکتيو نقش اينکه 

اما زماني  است)شارژ و دشارژ( شارژ باتری اين خودروها در حال تغيير 
شود شاارژ بااتری   که از اين خودروها در حوزه توان راکتيو استفاده مي

موضوع خود مزيت مهمي ها تغييرات چنداني نخواهد داشت که اين آن
مين تاوان  ادر تا  3های هوشامند پارکينگ که يهنگام آيد.به حساب مي

از ديادگاه  هاا  ايان پارکيناگ  شوند، در حقيقات  مي کار گرفتههبراکتيو 
تااوان راکتيااو ماننااد ادوات ديناااميکي سااازهای شاابکه ماننااد جبااران

FACTS4  نظير( موازیSTATCOM5ب )يکاي از   .آيناد حسااب ماي  ه

هاا بار عملکارد شابکه در     پارکيناگ ثير امطالعاتي که صورت پذيرفته ت
 هادف اصالي ايان مطالعاه      .[12]بوده اسات  حالت کار طبيعي و گذرا 

روش اساات.  باوده  STATCOMهمانندساازی تجهيازات هوشامند و    
بار   پارکينگ هوشامند و  DFIG ،STATCOM کار رفته درکنترلي به
 پيهياده و اين روش مستلزم محاسبات  است. برداری بودهاساس کنترل
توسااط مين تااوان راکتيااو  اتاا در مطالعااات ديگاار  .اسااتطااوالني 

STATCOM  منظاور بهباود پروفيال    هدر حالت کار طبيعي شبکه )با
منظور ايجاد قابليت گاذر  ه)بولتاژ( و در حالت بروز خطای اتصال کوتاه 

  .[14-21]اند ( مورد بررسي و تحليل قرار گرفتهDFIGاز خطای 
از هزينه بااال و نياز    FACTSکارگيری ادوات هساخت و ب که  ييآنجا از

 منظاور  باه تکنولوژی ساخت پيهيده برخوردار است، لذا در ايان مقالاه   
يابي به توابع حوزه توان راکتيو )بهبود پروفيال ولتااژ، آزادساازی    دست

 یجاا  باه و غياره(   DFIGظرفيت خطون، بهبود قابليت گذر از خطای 
از   STATCOMانند اوازی ماااااماااا FACTSاده از ادوات ااستفاااا
. چارا کاه باا توجاه باه      شاده اسات  ند اساتفاده  اای هوشماهپارکينگ
شدن ساخت خودروهای برقي و تمايل شهروندان به اساتفاده از  صنعتي

فوايد استفاده از خودروهای برقي مانند کااهش   ليبه دلاين خودروها )
و نيز امتيازات تشويقي که ماديران شابکه   ای آلودگي و گازهای گلخانه

اساتفاده از ايان   دهناد(  به استفاده از اين خودروها باه مشاترکين ماي   
ها از هزينه تحميلي به مديران شبکه نسبت به حاالتي کاه از   پارکينگ
برای  تر خواهد بود. کنترل برداریشود کماستفاده مي FACTSادوات 
کاااه دارای  هوشااامندو پارکيناااگ  STATCOM ،DFIGکنتااارل 
در مقابل تغييرات ، یساز ادهيپ يدگيهيبر پ عالوه است PI کننده کنترل

 چناين هام دهد مقاوم نيسات  هم رخ مي دفعات بهپارامتريک شبکه که 
لاذا  پاذيرد.  صورت نمي يآسان به PI کننده کنترلتنظيم نمودن ضرايب 

غيرخطي مدلغزشي که هم نياز به  کننده کنترلاز استفاده در اين مقاله 
تنظيم ضرايب ندارد و هم نسبت به تغييرات پارامترياک شابکه مقااوم    

اسات   به ذکار . البته الزم شده استاستفاده در کنترل تجهيزات است، 
پيشنهادی  کننده کنترلمقايسه هر چه بهتر نحوه عملکرد  منظور بهکه 

در حااالت مختلاف عملکارد سيساتم،      PI کننده کنترلدر اين مقاله و 
هااای هوشاامند باار اساااس  پارکينااگ یساااز ادهيااپنتااايج حاصاال از 

 .شده استنيز ارائه  PI کننده کنترل
 ،پيشانهادی در ايان مقالاه   کنترلي بررسي روش  منظور بهشبکه تست 

 شاده  انجاام های سازیبوده و نيز شبيه IEEE- 9 Busشبکه استاندارد 
افاازار بااا ناارم ،و روش کنترلااي پيشاانهادی هااای مختلاافدر بخااش

MATLAB/Simulink بوده است. 
مدلغزشي  کننده کنترلو روابط روابط رياضي مدل الکتريکي،  در ادامه،

مدل و روابط رياضي حااکم بار سيساتم     و هاپارکينگکنترل  منظور به
 .گردد يم یساز ادهيپ موردمطالعه

Power grid 

Parking lot Aggregator 
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 برقيخودروهای و روابط رياضي مدل الکتريکي  -2

وجاود شارايط    ليا دلباه  ،که در بخش قبلي نيز اشاره گرديد طور همان
باه شابکه قادرت در سااختار شابکه       ی هوشامند هاا پارکيناگ اتصال 
و اطالعاااتي مناسااب(، اياان   وشمند )در حضااور بسااتر مخااابراتي اهاا

های مناسبي را در راستای بهباود انارژی   توانند سرويسها ميپارکينگ
تحليال و بررساي    منظاور  باه ارائه نمايناد.   شده عيتوزالکتريکي توليد و 

هاا بايساتي مادل    توسط پارکينگ شده ارائههای بخشي از اين سرويس
الکتريکي مناسبي برای خودروهای برقي ارائه گردد. س س براساس اين 

 جاه يدرنتهاا اساتخراگ گردياده و    مدل، رواباط رياضاي حااکم بار آن    
اهداف ديکتاه شاده طراحاي     يابي بهبرای دست موردنظر کننده کنترل
 گردد.
بارای بررساي و تحليال     ،(3) شاده در شاکل  [ مدل نشان داده12در ]

 است.  ارائه شده خودروهای برقيعملکرد 
 

 
 [12](: مدل الکتريکي خودروهای برقي3شکل)

 
شااود، ماادل الکتريکااي ( مشاااهده مااي3) کااه در شااکل طااور همااان
با در نظر گرفتن مقاومت داخلي آن، يک  شامل يک باتری شنهادشدهيپ

 IGBTاز ناوع   معماوال  الکترونياک قادرت کاه     چيسوئاينورتر با شش 
. اسات هستند و شاخه اتصال خودرو به درگاه انتقال انارژی الکتريکاي   

در مادارات الکترونياک   همهنين به دليل تولياد آلاودگي هاارمونيکي    
( توساط  5) شاکل  صاورت  به( 3) شکلدر  شده دادهقدرت، مدل نشان 
 شاده  اساتفاده مشخصات باتری  .شده استاصالح يک فيلتر هارمونيکي 
 . شده استارائه  [12]در اين مدل در 

 

 
 (: مدل الکتريکي خودروهای برقي با در نظر گرفتن فيلتر هارمونيک5شکل)

 
يابي به اهاداف  برای دست موردنظر کننده کنترلطراحي  منظور بهحال 

 شده ارائهبراساس مدل الکتريکي مطلوب در عملکرد خودروهای برقي و 
( بايساتي رواباط رياضاي حااکم بار ايان مادل        5( و )3های )در شکل

 یدومحورجريان و توان در دستگاه مرجع  -استخراگ شود. روابط ولتاژ
 .آمده است  دست بهسنکرون اين مدل در ادامه 

در دستگاه مرجع سنکرون بين ترميناال   یمحوردوجريان -رابطه ولتاژ
رواباط زيار    صاورت  باه داخلي و باس اتصال به شبکه خودروهای برقاي  

 است

(1) sd

cd PCCd

dI
V L V

dt
    

(2) sq

cq PCCq

dI
V L V

dt
    

لفه حقيقي و موهومي ولتااژ  وم بيترتبه Vcqو  Vcd هاآنوابط رکه در  
لفه حقيقي و موهومي ولتاژ وم بيترتبه VPCCqو  VPCCdداخلي خودرو، 
لفاه حقيقاي و   وم بيا ترتباه  Isqو  Isdخاودرو باه شابکه و    باس اتصال 

انادوکتانس معاادل     Lاست و موهومي جريان تزريقي خودرو به شبکه
چنين روابط توان اکتيو و راکتيو در باس اتصال خودروهاا باه   هم .است
 :صورت زير استهشبکه ب
(3) PCC PCCd sd PCCq sqP V I V I    

(5) PCC PCCq sd PCCd sqQ V I V I    

توان اکتيو و راکتيو تزريقاي   بيترتبه QPCCو  PPCC هاآن که در روابط
توان بار  مي. حال استه باس اتصال خودرو به شبکه از طريو خودرو اب

 برخالفرا طراحي نمود.  موردنظر کننده کنترل( 5) ( تا1اساس روابط )
 یها کننده کنترلبرداری و با استفاده از ديگر مقاالت که براساس کنترل

ياابي باه اهاداف مطلاوب در     دسات   PI کنناده  کنتارل کالسيک مانند 
کاار  ه، در اين مقاله کنترل با [12] اندخودروهای برقي را کنترل نموده

. اسات غيرخطي مدلغزشي  کننده کنترلبرای اين خودروها،  شده گرفته
، PI کنناده  کنترلکالسيک مانند  یها کننده کنترلبا استفاده از  چراکه

نبودن اين و نيز مقاوم Iو  Pطراحان با مشکالتي از قبيل تنظيم ضرايب 
 ، مواجه هستند.و خودروها در برابر تغيير شرايط شبکه ها کننده کنترل
مدلغزشي در خودروی برقي ابتدا سطوح  کننده کنترلطراحي  منظور به

 :[14] نماييمزير تعريف مي صورت بهرا  لغزش

(4) 
P P P PS e K e dt    , P refe P P    

(6) Q Q Q QS e K e dt    , Q refe Q Q    

بر روی توان  شده بستهسطح لغزش  بيترتبه SQو  SP ،فوقوابط ردر 
و  Prefخطای توان اکتيو و راکتيو و  بيترتبه eQو  ePاکتيو و راکتيو، 

Qref استتوان اکتيو و راکتيو مرجع  بيترتبه . 
 :( خواهيم داشت6( و )4گيری از روابط )با مشتو

(1) 
P P P PS e K e    

(2) 
Q Q Q QS e K e    

يعناي  ) بوده اسات شبکه در دستگاه ولتاژ ( 5) تا (1روابط ) که ييازآنجا
باس اتصال خودرو مرجع بر بردار ولتاژ  یدومحورمحور حقيقي دستگاه 
لفه افقي ولفه عمودی ولتاژ صفر بوده و مو، لذا م(به شبکه منطبو است

 . لذا بر اين اساس داريم:استثابت 
(4) 

PCC PCCd sdP V I   
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(11) 
PCC PCCd sqQ V I    

( خاواهيم  6( در )11( و نيز رابطه )4( در رابطه )4با جايگذاری رابطه )
 :داشت

(11) 1

2

0

0

PCCd

cdP

cqQ PCCd

V

VFS L

VFS V

L

 
     

       
       
  

  

 :زير هستند صورت به F2و  F1(، 11که در رابطه )

(12) 
2

1
PCCd PCCd sd

P P

V RV I
F K e

L L
     

(13) 
2

PCCd sq

Q Q

RV I
F K e

L
    

، شده است[ ارائه 22استراتژی کنترلي مدلغزشي که در ] حال بر اساس
در  ماوردنظر يابي به اهاداف  برای دست Vcqو  Vcdهای کنترلي ورودی
 .آيدمي به دست( 15) هابطر

(15) 1 11

2 2

sgn(S )

sgn(S )

cd P

cq Q

V K F
D

V K F


      

        
     

 

 :زير است صورت به D( ماتريس 15که در رابطه )

(14) 
0

0

PCCd

PCCd

V

L
D

V

L

 
 

  
 
  

 

هاا هادف تنهاا تزرياو تاوان      پارکينگدر کنترل  که ييازآنجاچنين هم
شاي  زراکتيو است، لذا تاوان اکتياو مرجاع در اساتراتژی کنتارل مدلغ     

شود و نيز تاوان راکتياو   ( صفر در نظر گرفته مي4در رابطه ) شده گفته
( 4در شاکل )  شده دادهمرجع در اين استراتژی بر اساس دياگرام نشان 

 شود. تحويل داده مي(( 6)در رابطه )به اين سيستم کنترلي 

 
(: بلوه دياگرام تعيين توان راکتيو مرجع با هدف کنترل اندازه ولتاژ 4شکل)

 ((4)باس ) باس اتصال خودروها برقي به شبکه

( باا  4شود، اندازه ولتااژ بااس )  ( مشاهده مي4در شکل )که  طور همان
( مقايسااه شااده و ساايگنال خطااا از يااک  12/1مقاادار مرجااع خااود )

مقدار  PI کننده کنترلنمايد. سيگنال خروجي عبور مي PI کننده کنترل
باه شابکه تزرياو    پارکيناگ هوشامند   توان راکتيوی است که بايستي 

 نمايد.
( 15در رابطاه )  آمده  دست بههای کنترلي دیوبا استفاده از ور جهيدرنت
 کاه تاوان راکتياو    یا گوناه  باه  نمود وان خودروهای برقي را کنترلتمي
 مين نمايد.اتبر اساس هدف کنترل ولتاژ شبکه را  ازيموردن

 موردمطالعهمدل سيستم  -3
خودروهای برقاي در  روش کنترلي پيشنهادی بر ثير ابررسي ت منظور به
حوزه توان راکتيو، در ايان مقالاه، شابکه اساتاندارد     ها در آنوری بهره

IEEE-9 Bus اطالعات ژنراتورها، خطون و بارها در  .است انتخاب شده
در ساازی شابکه   منظاور شابيه  ه چناين با  است. هم دهاه شا[ ارائ23]

ف از روش مااتريس کااهش مرتباه    تلاای( مخا اوهاهای )سناريحاالت
 است.  [ استفاده شده23شده ]داده

 نيروگاه بادی با ژنراتور القايي دوسو تغذيه سازیمدل -3-1

مدل رياضي ژنراتور القايي دوسو تغذيه فرضيات زير دست آوردن هدر ب
 است: به کار رفته

 های اکتيو و راکتيو هنگامي که تور، توانوجريان استاتور، ر
 شود.به سمت ژنراتور است مثبت فرض مي

 اند.معادالت از دستگاه مرجع سنکرون شبکه برگرفته شده 

  محورq  درجه جلوتر از محور  41به اندازهd در حال 
 چرخش است.

  محورd  محور حقيقي و محورq  محور موهومي در نظر
 شود. گرفته مي

سنکرون محوری مرجع دومعادالت ولتاژ ژنراتور القايي در دستگاه 
 :[25] است شبکه در زير آورده شده

(16) 1 Sdq s
SdqSdq S

b b

d w
V R j

w dt w


     

(11) (w w )1 rdq s r
rdqrdq rdqr

b b

d
V R I j

w dt w





     

ترتيب بردار ولتاژ استاتور هب rdqVو  SdqV(، 11( و )16روابط ) که در

تور، وترتيب بردار شار مغناطيسي استاتور و رهب rdqو  Sdqتور، وو ر

ws  وwb ترتيب سرعت دستگاه مرجع سنکرون و سرعت مرجع و هب

Rs
Rrو  

 باشد.تور ميوپيچ استاتور و رترتيب مقاومت سيمهب 
 صورت زير است.هتور بوچنين معادالت حاکم بر شارهای استاتور و رهم

(12) Sdq rdqSdq S mX I X I     

(14) rdq Sdqrdq r mX I X I    

 ( داريم:12از رابطه )

(21) 
1

( X )Sdq rdqSdq m

S

I I
X

    

تور و وترتيب راکتانس استاتور، ره ب Xmو  Xs ،Xr، باال ابطورکه در 

 باشد. مغناطيس شوندگي مي
 ( داريم:14( در رابطه )21حال با جايگذاری رابطه )

(21) m
rdqrdq Sdq

S

X
I

X
      

فوق که در رابطه 
2

(X )m

r

S

X

X
   باشد. مي                                     
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تور در دستگاه و( رابطه ولتاژ ر11( در رابطه )21با جايگذاری رابطه )
که  خواهد آمد دستبهتور وشار استاتور و جريان ر برحسب یدومحور
 آورد. دستبهتور را از رابطه حاصل وتوان رابطه مشتقي جريان رمي
در اين بخش و نيز روش  آمده  دست بهچنين با توجه به روابط هم
های کنترلي سيگنالتوان مي ،[24در ] شده ارائهمدلغزشي  يکنترل

به  موردنظراهداف يابي به را برای دستژنراتور القايي دوسو تغذيه 
 .ميپرداز يمپيشنهادی  کننده کنترل یساز ادهيپدر ادامه به  آورد. دست

 روش کنترلي پيشنهادی سازی شبيه -5
ثير خودروهای برقي در حوزه توان راکتياو بار روی شابکه    ادر بررسي ت
 :شوددو سناريوی زير در نظر گرفته مي موردمطالعه

ثير خودروهای برقي بر بهبود پروفيل ولتااژ شابکه   ابررسي ت -1
 . IEEE-9 Busاستاندارد 

ثير خودروهای برقي بر بهبود عملکرد نيروگاه بادی ابررسي ت -2
دادن خطای اتصال القايي دوسو تغذيه به هنگام رخ با ژنراتور

( در شابکه  1( و )4هاای ) کوتاه بار روی خاط واصال بااس    
 . IEEE-9 Busاستاندارد 

در بررساي ساناريوهای ماذکور     موردمطالعاه خطي شابکه  دياگرام تک
 .است( 1( و )6های )در شکل شده دادهنشان  صورت به

 

 

در بررسي  IEEE- 9 Busخطي شبکه استاندارد (: دياگرام تک6شکل)
 سناريوی اول

 

 

 در سناريوی دوم IEEE-9 Busخطي شبکه استاندارد (: دياگرام تک1شکل)

تاوان شابکه   ماي  ،های قبلاي در قسمت شده ارائهمطالب با توجه به لذا 
سازی نمود و برقي را شبيه یخودروهاو  یو نيز توربين باد موردمطالعه

شبکه را تحليل نماوده و  نيز در حالت اوليه و در سناريوهای اول و دوم 
ثير ابررسي و فهم بهتار تا   منظور بهرا استخراگ نمود. لذا  موردنظرنتايج 

تجهيزاتي مانند خودروهای برقاي و نيروگااه باادی بار روی يکاديگر و      
د نا های بعدی ماورد بررساي قارار خواه   ی شبکه که در بخشپارامترها

حاصال از  بوری از خطاون  اوان عا اتاژ و تا اروفيل ولا اپرفت، نتايج اگ
بدون حضور اين تجهيزات  IEEE- 9 Busسازی شبکه استاندارد شبيه
  .شده استنشان داده ( 4( و )2)های در شکل

 
 حسب شماره باسها بر ای پروفيل ولتاژ باس(: نمودار ميله2شکل)

( 4شود، ساطح ولتااژ بااس )   ( مشاهده مي2ه در شکل )اک طور اناهم
. لااذا در سااناريوی اول اسااتتاارين سااطح ولتاااژ را در شاابکه دارا کاام

چناين در شاکل   هام  گيرد.بر روی اين باس قرار مي پارکينگ هوشمند
شود کاه ميازان   پريونيت مشاهده مي برحسب( توان انتقالي خطون 4)

هاا نياز بساتگي    انتقالي در هر يک از خطون به سطح ولتاژ بااس توان 
 .داشته است

0.9

0.95

1

1.05

Bus
1

Bus
2

Bus
3

Bus
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Bus
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Bus
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7
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9V

o
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u
) 
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 شماره خطون برحسبای توان اکتيو انتقالي در خطون (: نمودار ميله4) شکل

 

 سناريوی اول -5-1

 ، در ساناريوی اول گيری شاد نتيجه (2شکل )توجه به  که با طور همان
شابکه  ثير خودروهای برقي در بهبود پروفيال ولتااژ   ابررسي ت منظور به

گيارد کاه   قارار ماي  ( 4بر روی بااس )  پارکينگ هوشمند ،موردمطالعه
 گرديد.  مشاهده( 6در اين حالت نيز در شکل )خطي شبکه دياگرام تک

 IEEE-9به شبکه استاندارد  پارکينگ هوشمنداتصال نتايج حاصل از 

Bus ( 4در باس )شده است( نشان داده 11و )( 11های )در شکل. 

 

 ها بر حسب شماره باسای پروفيل ولتاژ باس(: نمودار ميله11) شکل

 در سناريوی اول

 

پارکيناگ  شود، بعد از اتصاال  ( مشاهده مي11که در شکل ) طور همان
( 12/1( ولتاژ اين بااس باه مقادار مطلاوب )    4بر روی باس ) وشمنداه
يابناد.  ماي  دايا پنيز بهباود   PQهای اساي بايز ولتاژ تمامارسد و نمي
(، توان انتقاالي خطاون در ايان حالات     11چنين با توجه به شکل )هم

ظرفيت خطاون نسابت باه حالات اولياه       گريد عبارت بهافزايش يافته و 
 .شده استشبکه آزادتر 

 

شماره  برحسبای توان اکتيو انتقالي در خطون (: نمودار ميله11) شکل

 خطون در سناريوی اول

 سناريوی دوم -5-2

مگاواتي باا ژنراتاور القاايي دوساو     2در سناريوی دوم يک نيروگاه بادی 
بررسي عملکارد   منظور بهچنين گيرد. همقرار مي 4بر روی باس تغذيه 

فاز 3ژنراتور القايي دوسو تغذيه در حالت گذرا، يک خطای اتصال کوتاه 
. نتاايج  تشده اس( در نظر گرفته 1( و )4های )بر روی خط واصل باس

سازی شبکه استاندارد با حضور نيروگاه باادی و خطاای   از شبيهحاصل 
شاده  ( نشاان داده  13( و )12) هاای در شاکل  جادشاده يااتصال کوتاه 

  .است

 

 برحسبتور ژنراتور القايي وهای رپيچ(: نمودار اندازه جريان سيم12) شکل

 (پارکينگ هوشمندزمان در حالت گذرا )بدون حضور 

وجاود   زماان  مادت در گاردد  ( مشاهده ماي 12که در شکل ) طور همان
ثانيه( جريان رتور افزايش شديدی پيدا ميلي 211خطای اتصال کوتاه )

کند که اين اتفاق ارتبان مستقيمي با افات ولتااژ ترميناال ژنراتاور     مي
مشاخ  اسات و    وضاوح  باه ( 13القايي دارد که اين موضوع در شکل )

تواناد باه   يش جرياان بسايار خطرنااه باوده و ماي     ن افزااچنين ايهم
هاای جادی   آسايب تاور  وهای الکترونيک قدرت مبدل سامت ر سوئيچ
 برساند. 
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)بدون حضور زمان  برحسب( در حالت گذرا 4(: اندازه ولتاژ باس )13) شکل

 (پارکينگ هوشمند

شود، افت ولتاژ شديد در باس ( مشاهده مي13که در شکل ) طور همان
. باوده اسات  در نزديکي اين باس ( نتيجه حضور خطای اتصال کوتاه 4)
( بعد از 4شدن اندازه ولتاژ باس )ثابت و غيرنوساني زمان مدتچنين هم

نيز بعاد از   dcچنين ولتاژ لينک هم .بوده استرفع خطا نيز نسبتا  زياد 
 .شده استرفع خطا دچار تغييرات 

در  شاده  یسااز  هيشاب  پارکيناگ هوشامند  حال در ادامه سناريوی دوم 
نمااييم. نتاايج   سازی سناريوی دوم اضافه ماي سناريوی اول را به شبيه

 .شده است( نشان داده 14( و )15های )حاصل از اين تغيير در شکل

 
 )الف(

 
 )ب(

 

 
 )الف(

 
 )ب(

زمان )با حضور  برحسب( در حالت گذرا 4(: اندازه ولتاژ باس )14) شکل

. ب( بر اساس PI کننده کنترلپارکينگ هوشمند(: الف( بر اساس 
 مدلغزشي کننده کنترل

پارکيناگ  شاود، باا حضاور    ( مشااهده ماي  15که در شکل ) طور همان
از ، (کننده کنترل)در هر دو نوع  ازيموردنو تزريو توان راکتيو  هوشمند

 رالبته رفتاا . شده استجلوگيری تور وهای رپيچافزايش جريان در سيم
. باوده اسات  بهتار   PIکنناده  مدلغزشي نسبت به کنتارل  کننده کنترل
 کنناده  کنتارل باالزدگي جريان در حالت گذرا در زمااني کاه از    چراکه

تر ديگر، بسيار کم کننده کنترل ت به، نسبشده استمدلغزشي استفاده 
تاور ارتباان   ودر ايان حالات نياز ايان تغييار در جرياان ر      . بوده اسات 

موضوع در شکل  ( دارد که اين4مستقيمي با افزايش اندازه ولتاژ باس )
شاود،  ( مشاهده ماي 14که در شکل ) طور همانشود. ( مشاهده مي14)

گردد )در هار دو روش  زماني که پارکينگ هوشمند به شبکه اضافه مي
تاوان   کاه  چارا شاود.  ( بهتر مي4کنترلي( وضعيت پروفيل ولتاژ باس )

راکتيو در حال تزريو باه شابکه اسات. اماا ايان در حاالي اسات کاه         
در قبال از   شاده  انتخااب ( Iو  Pبا تنظيمات )ضارايب   PI کننده کنترل

های خطاا نسابت باه اساتراتژی کنترلاي ماد لغزشاي        اناخطا، در زم
در شارايط   PI کنناده  کنتارل  گريد  عبارت به .کرده استتر عمل ضعيف

-. هام سات ينمقااوم   جهيدرنتو  خطا نياز به تنظيم مجدد ضرايب دارد

نيز بهتار   PI کننده کنترلمدلغزشي نسبت به  کننده کنترلچنين دقت 
و نوسانات بعد از رفع خطاا در حاالتي   تغييرات ولتاژ  چراکه. بوده است

تور ژنراتور القايي وهای رپيچ(: نمودار اندازه جريان سيم15شکل)

زمان در حالت گذرا )با حضور پارکينگ هوشمند(: الف( بر  برحسب
 مدلغزشي کننده کنترل. ب( بر اساس PI کننده کنترلاساس 
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، نسابت باه   شاده اسات  رفته اار گا اکا اهمدلغزشي با  کننده کنترله اک
  کننده ديگر بسيار ناچيز است.کنترل

( و 5های )% نامعيني در ادميتانس خط واصل باس21در حالتي که 
 دست به( 11( و )16های )شکل صورت به، نتايج شده است( فرض 4)
شود، ( مشاهده مي11( و )16های )که در شکل طور همان .آمده است 
های( پارامتريک، توان دريافت که با ايجاد تغييرات )نامعينيمي
و  موردنظرتواند رفتار با همان ضرايب قبلي نمي PI کننده کنترل
-نامعيني که يدرحالکند. ا داشته باشد و رفتار آن تغيير ميمطلوب ر

نداشته ثيری امدلغزشي ت کننده کنترلهای پارامتريک در عملکرد 
 .است

 
 )الف(

 
 )ب(

زمان  برحسبهای رتور ژنراتور القايي پيچ(: نمودار اندازه جريان سيم16شکل)
( )با 4( و )5% نامعيني در ادميتانس خط واصل باس )21در حالت گذرا و 

. ب( بر اساس PI کننده کنترلحضور پارکينگ هوشمند(: الف( بر اساس 
 مدلغزشي کننده کنترل

 
 )الف(

 
 )ب(

% نامعيني در 21( در حالت گذرا و در حضور 4(: اندازه ولتاژ باس )11شکل)

زمان )با حضور پارکينگ  برحسب( 4( و )5ادميتانس خط واصل باس )
 کننده کنترل. ب( بر اساس PI کننده کنترلهوشمند(: الف( بر اساس 

 مدلغزشي

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

شود، براساس استراتژی ( مشاهده مي12که در شکل ) رطو همان
، مقياس توان اکتيو تزريقي )و يا موردنظرکنترلي پيشنهادی و هدف 

توان از آن است که تقريبا  مي 11-4دريافتي( خودرو برقي در حدود 
شود که خودرو در اين شکل نشان داده مي درواقعنمود. و  نظر صرف

در حوزه توان اکتيو )عدم تبادل توان اکتيو با  موردنظربرقي اهداف 
به ( 12چنين نوسانات موجود در شکل )نمايد. همشبکه( را دنبال مي

 باشد. مدلغزشي مي کننده کنترلجزء ذات که  است وزوزپديده  ليدل

 گيرینتيجه -4
يااک  عنااوان بااهغيرخطااي مدلغزشااي  کننااده کنتاارل ،در اياان مقالااه

سازی عملي و رديابي کامل اهاداف  پياده ازلحاظمناسب ) کننده کنترل
مين ات جهت های هوشمندکنترل پارکينگ منظور به ،( و مقاومموردنظر
در راساتای   ،در ايان حاوزه   ماوردنظر  هاای و ارائه سرويس توان راکتيو

بهبود قابليت گاذر از   نظير ولتاژ، توان، بهبود پارامترهای مختلف شبکه
و پيشانهاد   ،و غياره  اتور القايي دو ساوتغذيه نيروگاه بادی با ژنر خطای

روش پيشانهادی،  کيفيت بررسي  منظور بهمورد بررسي واقع گرديد که 
. شده استشبکه تست انتخاب  عنوان به IEEE-9 Busشبکه استاندارد 
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اسات   حااکي از آن سازی روش پيشنهادی از شبيه آمده  دست بهنتايج 
بارداری مطلاوب از   بهاره  منظاور  به کننده کنترلاستفاده از اين نوع  که

بهبود پروفيل ولتاژ موجب های هوشمند در حوزه توان راکتيو پارکينگ
کااهش تلفاات و   موجب  جهيدرنتو  شبکه در شرايط کار طبيعي شبکه
ترميناال  حفظ ولتااژ   و نيز باع  هآزادسازی ظرفيت خطون نيز گرديد

 جهيدرنتو  ،شرايط گذرادر در سطح مطلوب، ژنراتور القايي دوسو تغذيه 
چناين نتاايج   . هام شده استعدم قطع نيروگاه بادی تحت اين شرايط 

آمدن تغييارات پارامترياک در شابکه     وجودبهدهد که در اثر نشان مي
 کاه  يدرصاورت  اسات  هنشدحاصل ها پارکينگدر نحوه عملکرد  تغييری
 گرفتناد  يمبهره  PI مرسوم قبلي که از کنترل سنتي یها کننده کنترل
باا تغييار توپولاوژی شابکه نيااز باه       ، به تنظيم پارامترها نياز بر  عالوه

پيشنهادی  کننده کنترلنتايج حاصل از  که يدرصورت تنظيم مجدد دارد.
تغيير توپولوژی شبکه پاساخ مناساب    با و نياز به تنظيم پارامترها ندارد

 شاده  رفتهبکار گروش کنترلي که اين موضوع نشان از مقاوم بودن  داده
 دارد.
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