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 اسدتداده، بهمنظور بهبود پایداری یک ریزشبکه در حالت جزیرهای که شامل دو واحدد تولیدد پراکندده بدادی و گدازی اسدت، در این مقاله:چکیده
، بهدلیل وجود توربین بادی سرعت متغیر و استداده از ژنراتور القایی دوسوتغذیه.همزمان از اینرسی مجازی و کنترلکننده مقاوم پیشنهادشده است
 موجد، پیادهسازی و بهرهگیری از اینرسی مجدازی در ژنراتدور القدایی دوسدوتغذیه.اینرسی سیستم و درنتیجه پایداری دینامیکی تضعیف میگردد
 چالشی است که باید هنگام استداده از اینرسی، عدم قطعیت و نامعینی برخی پارامترهای کنترلی، بااینوجود.بهبود پایداری سیستم قدرت میگردد
 تدث یر عددم، ضمن تشریح نحوه پیادهسازی اینرسی مجازی در سیستم کنترل ژنراتور القدایی دوسدو تغذیده، در این مقاله.مجازی مدنظر قرار گیرد
 بهمنظور بهبدود عملکدرد دیندامیکی و مانددگار سیسدتم.قطعیت و نامعینی پارامترهای کنترلی بر عملکرد سیستم کنترل فرکانس بررسیشده است
 نتدای. برای واحد تولید پراکنده گازی پیشنهادشده استH2 /H∞  کنترلکننده مقاوم ترکیبی، با بهرهگیری از تث یر اینرسی مجازی،کنترل فرکانس
 پایدداری سیسدتم را در شدرای عددم قطعیدت و، نشان میدهد که کنترلکننده ترکیبدی پیشدنهادیMATLAB شبیهسازی با استداده از نرمافزار
.نامعینی پارامترهای کنترلی تضمین میکند
. پایداری،H2 /H∞ ، کنترلکننده مقاوم، ریزشبکهها، نامعینی،DFIG ، اینرسی مجازی:واژههای کلیدی
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 -1مقدمه
امروزه منابع انرژی تجدیدپدذیر نقدب بسدیار مهمدی در تدثمین اندرژی
الکتریکی دارند .از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر میتوان بده اندرژی
باد اشاره کرد .با توجه به متغیر بودن سرعت بداد و تدث یر آن بدر تدوان
خروجی توربینهای بادی ،از روشهای مختلدی برای دریافدت حدداک ر
توان اسدتداده مدیشدود کده مدیتدوان بده اسدتداده از ژنراتدور القدایی
دوسوتغذیه ( )DFIG1اشاره کرد ] .[1بهدلیل متغیر بودن سدرعت بداد و
طبیعت اتداقی آن ،از توربوژنراتورهای بادی نمیتوان بهمنظدور کنتدرل
فرکانس در ریزشبکهها استداده نمود .بهاصطالح این ندو مندابع تولیدد
پراکنده ،از دیدگاه کنترل توان و فرکانس ،غیرقابلکنتدرل 2مدیباشدند؛
بنددابراین بددرای کنتددرل فرکددانس در ریزشددبکههددا ،بددهویدژه در شددرای
جزیرهای ،از منابع تولید پراکندده قابدلکنتدرل مانندد توربوژنراتورهدای
گازی یا دیزلی استداده میشود ] .[2در این نو توربوژنراتورها ،کنتدرل
فرکانس بهعهده سیستم تنظیم سرعت 3است .تنها پارامتر قابدلتنظدیم
در سیستم کنترل بار – فرکانس 4متداول ،پدارامتر موسدوم بده ضدری
افتی ،5مربوط به سیستم تنظیم سرعت میباشد .مقدادیر کوچدک ایدن
ضری  ،موج کاهب انحراف فرکانس نسبت به مقدار ندامی در حالدت
ماندگار و درنتیجه بهبود پاسخ ماندگار سیستم کنتدرل بدار – فرکدانس
میشود .بااین وجود ،مقادیر کوچک ضری افتی ،باعث افزایب تغییرات
فرکانس در زمان گذرا شده و حتی ممکن است در صورت بدروز حالدت
جزیرهای یا تغییرات عمده دربار ،باعث ناپایداری سیستم گردد ].[9
ژنراتورهددای سددنکرون متهددل بدده شددبکه ،بددهدلیددل اینرسددی
قابلمالحظهای که دارند ،موج کاهب تغییرات کوتاهمدت فرکدانس و
درنتیجدده افددزایب پایددداری دینددامیکی شددبکه مدیشددوند .ژنراتورهددای
سنکرون بهطور طبیعی بده تغییدر فرکدانس سیسدتم پاسدخ مدیدهندد
بهطوریکه در ا ر کاهب فرکدانس شدبکه ،بدرای مددت کوتداهی تدوان
خروجی ژنراتور در ا ر آزاد شدن انرژی جنبشی افزایب مدییابدد .ایدن
افزایب کوتاهمدت توان تا حدی نیاز شدبکه را جبدران کدرده و مدانع از
افت شددید و ناگهدانی فرکدانس مدیشدود؛ امدا در ژنراتورهدای القدایی
دوسوتغذیه ،بهواسطه حضور ادوات الکترونیک قدرت ،سدرعت چدرخب
توربین بادی تابعی از فرکانس شبکه نبوده ،درنتیجه تغییرات فرکدانس
شبکه توس روتور ژنراتدور دیدده نمدیشدود .بددینترتید بدا افدزایب
استداده از ژنراتورهای سرعت متغیر متهل به توربینهای بادی و دیگدر
منابع تولید پراکنده غیرقابلکنترل ،اینرسی ظاهری سیستم قدرت ،بده
دلیل کاهب استداده از ژنراتورهای سنکرون ،کاهب مییابد.
تحقیقددات گسددتردهای بددهمنظددور بهبددود پایددداری دینددامیکی
ریزشبکهها 6در شرای جزیرهای و همچنین شدرای متهدل بده شدبکه
سراسددری انجددامشددده اسددت ] .[7در ] [5-4بددرای کدداهب تغییددرات
کوتاهمدت فرکانس و بهبود پایداری دینامیکی ریزشبکههدا ،اسدتداده از
ذخیرهسازهای انرژی پیشنهادشده اسدت .در ایدنصدورت مندابع تولیدد
پراکنده قابلکنترل ،فرکانس ریزشدبکه را در حالدت مانددگار تنظدیم و
کنتددرل مدیکننددد و ذخیدرهسددازهای انددرژی وظیددده کدداهب تغییددرات
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کوتاهمدت فرکانس را بهعهده دارند .هرچند کده تجهیدزات ذخیدرهسداز
انرژی ،مانند باتریها ،باعث بهبود عملکرد دینامیکی سیستم کنترل بار
– فرکانس میشوند ،این تجهیزات ،بههمراه ایندورتر مربدوط بده آنهدا،
باعث افزایب هزینههای سیستم میگردند.
7
در ] [8-11بددا پی دادهسددازی اینرسددی مجددازی در ژنراتددور القددایی
دوسوتغذیه ،رفتار دینامیکی ریزشبکهها بهبودیافته اسدت .در

]  [8و ] [3

از ابرخازن ،بهعنوان منبع اینرسی مجازی ،استدادهشده است .این روش
نیز ،بهدلیل بهکارگیری تجهیزات اضافی ،هزینهبر مدیباشدد .در ] [11و
] [11از اینرسی جرم دوار توربوژنراتور بادی جهت پیادهسدازی اینرسدی
مجازی استدادهشده است .باوجود اینکه پیادهسازی اینرسی مجازی بدا
استداده از جرم دوار نیاز به تجهیزات و هزینه اضافی ندارد ،بهکدارگیری
آن با محدودیتهایی همراه است .در این روش ،مقدار اینرسی مجدازی
وابسته به سدرعت روتدور ژنراتدور القدایی دوسدوتغذیه در لحظده تغییدر
فرکانس میباشد .ازآنجاییکه سرعت روتور تابعی از سدرعت بداد اسدت،
بهدلیل متغیر و غیرقابلپیببینی بودن سرعت بداد ،میدزان تدث یر ایدن
روش در کاهب تغییرات کوتاهمددت فرکدانس ،متغیدر خواهدد بدود .در
سرعتهای بسیار کم و بسیار زیاد باد ،بهدلیدل عددم چدرخب تدوربین
بددادی ،اسددتداده از ایددن روش امکددانپددذیر نیسددت .دیگددر محدددودیت
بهکارگیری اینرسی مجازی با استداده از جرم دوار ،محدودیت حرارتدی
است .در سرعتهای زیاد بداد ،در صدورت بدروز اغتشداش در فرکدانس
سیستم ،تولید توان اضافی توسد ژنراتدور ،بدهواسدطه عملکدرد حلقده
کنترلی مربوط به اینرسی مجازی ،باعث افزایب درجه حدرارت ژنراتدور
میگردد که ممکن است بیبازحد مجاز

باشد ].[11

نکته بسیار مهمی که باید در بررسدی و ارزیدابی عملکدرد سیسدتم
کنترل بار-فرکانس ،با مشارکت اینرسی مجازی ،در نظدر گرفتده شدود،
نامعینی و عدم قطعیت 8پارامترهای سیستم است .دراینارتباط میتوان
بدده عدددمقطعیددت ضددری افتددی سیسددتم تنظددیم سددرعت ،متغیددر و
غیرقابلپیببینی بودن سرعت باد و عدمقطعیت و متغیر بودن اینرسی
سیستم اشاره نمود .چشمپوشی از عددم قطعیدت پارامترهدای مختلدف
موجود در مدل سیستم ،ممکن است نتدای گمدراهکننددهای بدهدنبدال
داشته باشد بهطوریکه اهداف مدوردنظر در کنتدرل سیسدتم در عمدل
تحقق نیابد و رفتار دینامیکی و حتی استاتیکی سیستم مطدابق انتظدار
نباشد ].[12
هرچند تث یر عدمقطعیت و نامعینی پارامترها در عملکدرد سیسدتم
کنترل بار-فرکانس متداول ،در مقاله هدای علمدی متعددد موردارزیدابی
قرارگرفته و راهکارهای کنترلدی متدداوتی مانندد کنتدرل بهینده ]،[19
کنترل مد لغزشی ] ،[17کنترل هوشدمند ] [15و کنتدرل مقداوم

][11

به منظور بهبود عملکرد سیستم باوجود عدمقطعیتها ارائهشدده اسدت،
ولی تاکنون تحقیقی ،با در نظر گرفتن عدمقطعیتها ،وقتیکه اینرسدی
مجازی در کنترل بار -فرکانس مشارکت داده میشدود ،گدزارش نشدده
است.
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در مرجع ] [14برای بهبود حلقه کنترل فرکانس انویه ،با در نظدر
گددرفتن برخددی اخددتالالت و عدددمقطعیددت پارامترهددای سیسددتم ،از
کنترلکنندههای مقاوم ازجمله ∞ Hو سدنتز  μاسدتدادهشدده اسدت .در
مرجع ] [18کنترلکننده مقاوم ∞ Hبرای کنترل حلقه بدار-فرکدانس در
یک سیستم دو ناحیهای ،با در نظر گرفتن اغتشاشات سیستم بهعندوان
نامعینی ،پیشنهادشده است.
از دیگددر روشهددایی کدده بددرای بهبددود پایددداری فرکددانس سیسدتم
پیشنهادشده است میتوان به استداده از حلقه امپدانس مجازی ] [13و
کنترل فرکانس با در نظر گرفتن نامعادالت خطی سیستم و نیز ذخیدره
انرژی بهصورت همزمان ] [21اشاره نمود.
در مقاله حاضر ،استداده همزمان از اینرسی مجازی و کنترل مقاوم
در ریزشبکهها پیشنهاد میگردد .اینرسی مجدازی و کنتدرل مقداوم ،در
این مقاله ،بهترتی به سیستم کنترل یک ژنراتور القدایی دوسدوتغذیه و
سیستم کنترل فرکانس یک توربوژنراتور گازی اضافه میگردند.
در بخب  2نحوه پیادهسدازی اینرسدی مجدازی در ژنراتدور القدایی
دوسوتغذیه تشریح شده اسدت .در بخدب  ،9ضدمن معرفدی ریزشدبکه
موردمطالعه ،نشان دادهشده است که عدمقطعیت ضری افتی سیسدتم
تنظیم سرعت توربوژنراتور گازی و مقددار اینرسدی مجدازی ،حاصدل از
جرم دوار مولد بادی مجهز به ژنراتور القدایی دوسدوتغذیه ،بدر عملکدرد
سیستم کنترل بار -فرکانس ریزشبکه تث یر بسزایی دارد و حتی ممکدن
است باعث ناپایداری سیستم گردد.
بهمنظور بهبود عملکرد سیستم کنترل بار -فرکانس ،بهویژه بهبدود
پایداری دینامیکی ریزشبکه ،در این مقالده ،ضدمن اسدتداده از اینرسدی
مجازی ،یک کنترلکننده مقاوم 9ترکیبی ∞ ،H2 /Hدر سیسدتم کنتدرل
فرکانس بهکار گرفته شده است .جزئیات طراحی کنتدرلکنندده مقداوم
ترکیبی در بخب  7ارائهشده است .نتای شبیهسازی (بخدب  )5نشدان
میدهد که استداده همزمدان اینرسدی مجدازی و کنتدرلکنندده مقداوم
ترکیبی ∞ ،H2 /Hپایداری دینامیکی ریزشبکه را بهبدود بخشدیده و در
شرای عدم قطعیت پارامترهدای کنترلدی ،پایدداری سیسدتم را تدثمین
مینماید.
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اینرسی خود را آزادکرده و انرژی حاصل از آن را در شدبکه بده اشدتراک
بگذارند.
توان مکانیکی حداک ر (بهینه) توربین بادی ،𝑃𝑚,𝑜𝑝𝑡 ،را مدیتدوان
بهصورت زیر بهعنوان تابعی درجه سه از سرعت مکانیکی شدت تدوربین
بادی ،𝑤𝑚 ،بیان کرد:

Pm ,opt  K opt m3

()1

در این رابطه 𝑡𝑝𝑜𝐾 ضریبی است که مقدار آن تابع زاویه پرههای توربین
بادی میباشد .بنابراین در صورت ابت بدودن زاویده پدرههدای تدوربین،
ضری 𝑡𝑝𝑜𝐾 را میتوان ابت فرض نمود .مبدل سمت روتور بهگوندهای
کنترل میشود تا توان الکتریکی خروجدی ،مقددار 𝑡𝑝𝑜 𝑃𝑚,را ردیدابی و
دنبال نماید .چنانچه کنترلکننده مبدل سدمت روتدور بدهانددازه کدافی
سریع باشد ،توان الکتریکی خروجی را مدیتدوان برابدر تدوان مکدانیکی
بهینه در نظر گرفت.
از طرفی دیگر ،در یک توربوژنراتور ،تدوان مکدانیکی ورودی ،𝑃𝑚 ،و
توان الکتریکی خروجی ،𝑃𝑒 ،مطابق رابطه ( )2بدهیکددیگر مدرتب مدی
شوند:

()2

d m
1
2 
 J m   J m
dt
2


d
dt

Pm  Pe 

در رابطه فوق  Jمقدار اینرسی جرم دوار 13متهل به شدت توربوژنراتدور
است .در ژنراتورهای سنکرون ،بهمنظور کنترل فرکانس ،توان مکدانیکی
ورودی توس تنظیم کننده سرعت کنترل میگدردد و درنتیجده تغییدر
سرعت مکانیکی شدت توربوژنراتدور ،𝑤𝑚 ،کده تعیدینکنندده فرکدانس
سیستم است ،مستقیماً در مقدار توان الکتریکی خروجی مشارکت دارد.
در ژنراتورهای القایی دوسوتغذیه ،برخالف ژنراتورهدای سدنکرون ،تدوان
الکتریکی خروجی بهطور مسدتقیم کنتدرل مدیگدردد ،بندابراین تغییدر
فرکانس سیستم و اینرسی جرم دوار تث یری بر مقددار تدوان الکتریکدی
خروجی ندارد.
رابطه ( )2را میتوان برحس پریونیت بهشکل زیر بیان نمود:
d m
dt

Pm  Pe  2H m

 -2پیادهسازی اینرسی مجازی در ژنراتور القایی دوسوتغذیه

()9

در ژنراتورهای القایی دوسوتغذیه ،استاتور بدهطدور مسدتقیم و روتدور از
طریق دو مبدل پشتبهپشت به شبکه متهل مدیشدوند .مبددل سدمت
روتور ( )RSC10بهگونهای کنترل میشود تا ضمن تنظیم ولتاژ اسدتاتور،
در سرعتهای مختلف باد ،حداک ر توان دریافدت گدردد .مبددل سدمت
شبکه ( )GSC11نیز وظیده تنظیم ولتاژ  DCخازن بین دو مبددل را بدر
عهده دارد .مشابه ژنراتورهای سدنکرون ،تدوربینهدای بدادی نیدز دارای
مقدار قابلتوجهی انرژی جنبشی ذخیدرهشدده در جدرم چرخدان خدود
میباشند .اما توربینهای بادی سرعت متغیر بهعلت جداسازی فرکدانس
شبکه از سرعت توربین ،بهواسطه کنترل سرعت تدوربین بدرای ردیدابی
نقطه حداک ر توان ( )MPPT12در سرعتهای مختلف باد ،نمدیتوانندد

در این رابطه  Hابت اینرسی توربوژنراتور بادی و واحدد آن انیده و
برابر 𝑡𝑝𝑜 𝑃𝑚,میباشد .از طرفی دیگر مقدار 𝑚𝑃 غیرقابدلکنتدرل بدوده و
تابعی از سرعت باد است .بنابراین در رابطه ( 𝑤𝑚 ،)9متغیری است کده
تابع سرعت باد و مستقل از فرکانس سیستم خواهد بود.
مدل دقیق و کامدل توربوژنراتدور بدادی مجهدز بده ژنراتدور القدایی
دوسوتغذیه ،شامل پانزده مقدار ویژه میباشد بهطوریکده یکدی از ایدن
مقادیر ویژه بسیار کوچکتر از بقیده آنهاسدت ] .[9بندابراین مدیتدوان
توربوژنراتددور بددادی را بددا یددک سیسددتم مرتبدده اول تقرید زد .تحلیددل
حساسیت و ضری مشارکت نشان مدیدهدد کده مقدادیر 𝑚𝑤 و  Hبدر
قط غال تث یر قابلتوجهی دارند ].[9
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𝑒𝑃
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با خطی سازی رابطه ( )9حول نقطه کار  𝑤𝑚0رابطه زیر بدهدسدت
میآید:
d m
dt

() 7

Pm  Pe  2H m 0

طراحی کنترلکننده مقاوم ترکیبی . . .

مقدار ) HV (sصدر شده و درنتیجده توربوژنراتدور بدادی بددون اینرسدی
مجازی کار خواهد کرد .بدا پیدادهسدازی اینرسدی مجدازی در سیسدتم
کنترل ژنراتور القایی دوسوتغذیه ،توان الکتریکدی خروجدی ژنراتدور ،در
فرکانسهای پایین ،بهصورت زیر بیان میگردد:
d
dt

()11

در رابطه ( ،𝛥𝑃𝑒 ،)7بهصورت معادله زیر بیان میگردد:

Pe  3K opt m2 0m

()5

برای پیادهسازی اینرسی مجازی ،کنترل تدوان الکتریکدی خروجدی
طوری تغییر داده میشود تا عالوه بر ردیابی نقطده حدداک ر تدوان ،بده
تغییرات فرکانس سیستم نیز پاسخ دهد .بدینمنظور رابطه ( )5بهشکل
زیر اصالح میگردد ]:[9

Pe  3K opt m2 0m  HV s m 0

()1

در رابطه ( ω ،)1فرکانس زاویهای سیستم و ) HV (sتابع تبدیل اینرسی
مجازی است .ازآنجاییکه تابع اینرسی بهصورت یک مشتق گیر بر روی
فرکانس سیستم عمل مینماید ،تابع ) HV (sبهشدکل زیدر پیدادهسدازی
میشود ]:[9
MV s

() 4

1s  1 2s  1

Hv s  

در تددابع تبدددیل فددوق MV ،ابددت اینرسددی مجددازی و 𝟏𝝉 و 𝟐𝝉 ابددت
زمانیهای اینرسی مجازی هستند .علت اسدتداده از ایدن تدابع تبددیل،
برای پیادهسازی اینرسی مجازی ،عملکدرد آن در فرکدانسهدای پدایین
بهعنوان یک مشتقگیر میباشد.
با جایگزینی رابطه ( )1در رابطه ( )7میتوان نوشت:

Pe  Pm ,opt  M V m 0

 -3ریزشبکه موردمطالعه
ریزشبکه موردمطالعه در این مقاله در شکل  1نشدان دادهشدده اسدت.
این ریزشبکه شامل دو واحد تولیدد پراکندده مدیباشدد .واحدد  1یدک
توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دوسوتغذیه با ظرفیت 2/5 MVA
و واحد  2یک توربوژنراتور گازی با ظرفیت  2/5 MVAاست که مجهدز
به سیستم کنترل فرکانس میباشد .مشخهات بارها و خطوط در مرجع
[ ]9ارائهشده است .پس از قطدع کلیدد  B2ریزشدبکه از شدبکه اصدلی
جداشده و بهصورت جزیرهای عمل مینماید .بلدوک دیداگرام ریزشدبکه
موردمطالعه ،وقتیکه بهصورت جزیرهای کار میکند ،در شکل  2نشدان
دادهشده است .در این شکل ،توابع تبدیل ) G1(sو ) G2(sبهترتی برابر
قسمت اول و قسمت دوم رابطده ( )11مدیباشدند .مقدادیر پارامترهدای
بهکاررفته در بلوک دیاگرام در جدول  1پیوست ارائه گردیده است.
در سیسددتم موردمطالعدده ،وظیددده کنتددرل فرکددانس بددر عهددده
توربوژنراتور گازی میباشد .ازآنجاییکه تدوان تولیددی توسد تدوربین
بادی بهعلت متغیر بودن سرعت باد ،متغیر میباشد ،در حالت جزیرهای
تغییر فرکانس سیستم اجتنا ناپذیر است .لذا عملکرد مناس سیسدتم
کنترل فرکانس که معمدوالً از ندو کنتدرل افتدی 14مدیباشدد ،بداوجود
توربین باد با سرعت متغیر اهمیت ویژهای دارد.
رابطه ( )12که بهعنوان معادله افتی 15شناخته میشود رابطه تغییر
فرکانس در ا ر تغییر توان در حالت ماندگار را نشان میدهد.

Pm  3K opt m2 0m  HV s m 0  2H m 0s m

()8

()12

  0  Kp  P  P0 

با استداده از رابطه فوق 𝛥𝜔𝑚 ،طبق معادله زیر بهدست می آید:

()3

HV  s  m 0
1

Pm 
2Hw m 0s  3K opt m2 0
2Hw m 0s  3K opt m2 0

m 

با جایگزینی رابطه ( )3در رابطه ( )1خواهیم داشت:

()11



2HHV  s  m 0s
2Hs  3K optw m 0

Pm 

3K optw m 0
2Hs  3K optw m 0

Pe 

همانطدور کده از روابد ( )3و ( )11مالحظده مدیشدود ،اینرسدی
مجازی زمانی باعث تغییر سرعت مکانیکی و تدوان الکتریکدی خروجدی
میشدود کده تغییدری در فرکدانس سیسدتم ایجادشدده و در آن زمدان
سرعت مکانیکی ،𝑤𝑚0 ،صدر نباشد .با انتخدا مقددار  MVبرابدر صددر،

Serial no. 79

شکل  :1ریزشبکه موردمطالعه []3

همانطور که مالحظه میشود انتخا مقدار کوچکتر  K pموجد
تنظیم بهتر فرکانس در حالت ماندگار خواهد شد .بااینوجود کوچکتدر
شدن  ،K pپایداری دینامیکی سیسدتم را تضدعیف مدینمایدد .شدکل 9
مکان هندسی ریشههای سیستم در ا ر تغییر مقدار پدارامتر  K pبددون
حضور اینرسی مجازی را نشان میدهد .در ریزشبکه موردمطالعده ،مدرز
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ناپایداری در مقدار  K pبرابر  114میباشدد و مقدادیر کوچدکتدر از آن
باعث ناپایداری ریزشبکه میگردد .شکل  7تث یر اضافه شددن اینرسدی
مجازی روی مکان هندسی ریشههای سیستم را نشان میدهد .در ایدن
حالت  Mvبرابر با  51انیه در نظر گرفتهشده است.

Root Locus

15
10
decreasing kp without virtual inertia

5
Imaginary Axis

0
-5
-10
-15
3

4

0

1

2

-1

Real Axis

شکل  :3مکان هندسی ریشههای سیستم موردمطالعه بدون وجود
اینرسی مجازی تحت تأثیر

𝐩𝐊

Root Locus

20

شکل  :2بلوک دیاگرام ریزشبکه موردمطالعه []3

15
10
decreasing kp with virtual inertia

بهبود پایداری ریزشبکه موردمطالعه میگردد طوریکه سیسدتم حتدی

0

با مقدار بسیار کوچک  K pبرابر یک پایدار باقی میماند.

-5

در شکل  5مکان هندسی ریشههای سیستم با توجه به تغییدر

Mv

-10

ارائه گردیده است .در این حالت مقددار  K pبرابدر بدا  117ابدت فدرض

-15

شده است .برای مشاهده ا ر اینرسدی مجدازی بدر روی مکدان هندسدی
ریشهها Mv ،بین  1تا  51انیه تغییر دادهشده است .همانطوریکه در
شکل  5مالحظه میشود ،با افزایب مقدار  Mvپایداری سیسدتم بهبدود
مییابد.

-4

-2

0

-6

شکل  :4مکان هندسی ریشههای سیستم موردمطالعه باوجود اینرسی
مجازی تحت تأثیر

مختلف  K pو  Mvو تغییر پلهای بار در زمان  1/2انیه نشدان دادهشدده

𝐩𝐊

Root Locus

8

است .همانطور که در شکل  1نشان داده میشود ،افزایب  ،Mvموج

6

Mv

4

تث یری بر مقدار افت فرکانس در حالت ماندگار ندارد .شکل  4حالتی را

0

است .در این حالت مشاهده میشود که کاهب مقدار  ،K pافت فرکانس

-2

در حالت ماندگار را کاهب میدهدد .هرچندد کده کداهب مقددار  K pو

-4

بهبود پایداری دیندامیکی و تنظدیم فرکدانس

-6

سیستم میشود ،بااین وجدود بدهکدارگیری اینرسدی مجدازی مدیتواندد
محدودیتهایی بههمراه داشته باشد .در سرعتهای بسیار کم و بسدیار
زیاد باد ،بهدلیل عدم چرخب توربین بادی ،استداده از اینرسی مجدازی
مطابق رابطه ( )11امکانپذیر نیست.
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Imaginary Axis

2

نشان میدهد که مقدار  Mvابت و برابر  11انیه در نظدر گرفتدهشدده

افزایب مقدار  Mvموج

-20

Real Axis

در شدکلهدای  1و  4تغییدرات فرکدانس سیسدتم بدهازای مقدادیر

بهبود پایداری دینامیکی سیستم مدیگدردد .بدااینوجدود ،افدزایب

Imaginary Axis

شکل  7نشان میدهد کده اضدافه شددن اینرسدی مجدازی موجد

5

-8
2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

Real Axis

شکل  :5مکان هندسی ریشههای سیستم موردمطالعه تحت تأثیر

𝐕𝐌
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شکل  :6تغییرات فرکانس بهازای  𝐊 𝐩 =11و مقادیر مختلف 𝐯𝐌

طراحی کنترلکننده مقاوم ترکیبی . . .

نامعینیها میتوان به عدمقطعیت در پارامترهدای ورودی سیسدتم و یدا
پارامتری موجود در خود سیستم اشاره کرد.
در ریزشبکه موردمطالعه بهدلیل ندامعین بدودن پارامترهدای  Mvو
 ،K pسیسددتم کنتددرل بددار-فرکددانس کالسددیک شددامل حلقدده کنترلددی
انتگرالگیر ،نمیتواند همواره عملکرد مناسبی داشته باشد.
همانطور که در بخب قبدل گدتده شدد کداهب مقددار  K pباعدث
کاهب تغییر فرکانس در حالت ماندگار میگردد ولدی موجد کداهب
پایداری دینامیکی سیستم خواهد شد .از طرفی بهدلیل محدودیتهدای
حرارتی ،نمیتوان  Mvرا تا حد زیدادی افدزایب داد .بدهمنظدور بهبدود
پایداری دیندامیکی و کداهب تغییدرات فرکدانس در حالدت مانددگار و
همچنین عملکرد مناس سیسدتم کنتدرل فرکدانس در صدورت تغییدر
پارامترهددای  Mvو  ،K pدر ایددن مقالدده کنتددرلکننددده مقدداوم ترکیبددی
∞ H2 /Hپیشنهادشده است.
از کنترلکننده مقاوم ترکیبی ∞ H2 /Hدر مراجع ] [21-29بدرای
کنترل حلقه بار -فرکانس استدادهشده است .ایدن کنتدرلکنندده ،یدک
کنترل کننده ترکیبی چندهدفه میباشد که برای اطمینان از پایداری و
عملکرد سیستم حلقه بسته در مواجهه بدا دینامیدکهدای مددل نشدده
فرکانس باال ،مورداستداده قرار میگیرد .کنتدرلکنندده مقداوم ترکیبدی
∞ H2 /Hمیتواند هم عملکرد مقاوم و انعطافپذیر ∞ Hو هدم عملکدرد
بهینه  H2را در حوزه فرکانس داشته باشد .درواقع ،کنترلکننده مقداوم
∞H

شکل  :7تغییرات فرکانس بهازای  𝐌𝐯 =11و مقادیر مختلف

𝐩𝐊

در اینصورت مقدار کوچک  K pممکن اسدت منجدر بده ناپایدداری
سیستم گردد .از طرفی دیگر ،در سرعتهای زیاد بداد و مقدادیر بدزر
 ،Mvدر صورت بروز اغتشاش در فرکانس سیستم ،تولیدد تدوان اضدافی
توس ژنراتور ،بهواسدطه عملکدرد حلقده کنترلدی مربدوط بده اینرسدی
مجازی ،باعث افزایب درجه حرارت ژنراتور شده که ممکن است بدیب
از حرارت مجاز باشد .بنابراین بهدلیل محدودیتهای ذکرشده نمیتوان
مقدار  Mvرا تا حد زیادی افزایب داد درنتیجه سیستم همچندان دارای
افت فرکانس و پایداری دینامیکی ضعیدی خواهد بود.

 -4سیستم کنترل فرکانس پیشنهادی
بهمنظور تنظیم فرکانس و حذف خطای حالت ماندگار ،در سیستمهای
کنترل بار-فرکانس کالسیک ،یک حلقه کنترلی شامل انتگدرالگیدر بده
سیستم کنترل اضافه میگردد.
بااین وجود ،سیستم های کنترل بار-فرکدانس کالسدیک در مقابدل
نامعینی پارامترهدای کنترلدی عملکدرد مناسدبی ندارندد .ازجملده ایدن

Serial no. 79

ترکیبی ∞ H2 /Hراهحل مناس تری نسبت به کنترلکننده مقداوم
میباشد چراکه عالوه بر پایداری مقاوم ،عملکرد بهینه را نیز در کنتدرل
حلقه بار -فرکانس بههمراه خواهد داشت.
برای طراحی این کنترلکنندده ابتددا تدابع تبددیل سیسدتم نشدان
دادهشده در شکل  2بر اساس نسبت 𝜔∆ بده  load refبدهدسدت آورده
میشود .تابع تبدیل سیستم ) Gm(sبه صدورت نسدبت ) kN(sبده )D(s
نشان داده میشود که در آن ) N(sو ) D(sبدهترتید بیدانگر صددرها و
قط های سیستم هستند .فرم کلی این تابع تبدیل در رابطه زیر نشدان
دادهشده است:
K  s  z1  s  z 2 ..

()19

 s  p1  s  p2 



KN  s 
D s

Gm s 

مقادیر  Piو  Ziو  Kدر جدول شماره  2در قسمت پیوسدت آورده شدده
است.
 -1-4مدلسازی نامعینیهای سیستم
با توجه به بلوک دیاگرام سیسدتم موردمطالعده مدیتدوان ا در تغییدرات
پارامترهای  Mvو  K pرا بهصورت رواب زیر در سیستم لحاظ کرد:
1

()17

)  kp (1   kp kp

 kp
kp



1
kp



1
) k p (1   kp kp



1
kp

)  F ( M kp,  kp
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که در آن 1 < 𝜌𝑘𝑝 < 1و ) 𝑝𝑘𝛿  𝐹(𝑀𝑘𝑝 ,نمایب ماتریسی نامعینی
بهفرم  LFT16باالیی برای نامعینی است و درنتیجه:
1 



()15

k p
1 



k p 


  kp


M kp 
  kp


بهطریق مشابهی برای  Mvداریم:

 -2-4تعریف مسئله کنترل
همان طوریکه گدته شد ،هدف این مقاله طراحدی یدک کنتدرلکنندده
مقاوم برای سیستم اسدت کده علیدرغم وجدود ندامعینیهدای سیسدتم،
پایددداری و عملکددرد سیسددتم را تضددمین کنددد ،ضددمناً در ایددن مقالدده
میخواهیم میدانگین اندرژی سدیگنال کنتدرل نیدز حدداقل باشدد .لدذا
کنتددرلکننددده مقدداوم ) K(sکدده در شددکل  3نشددان دادهشددده اسددت را
بهصورت یک کنترلکننده ∞ H2 /Hدر نظر میگیدریم .در ایدن شدکل،
 Wpو Wu

()11
()14

طراحی کنترلکننده مقاوم ترکیبی . . .

) m v  F (M mv ,  mv







mv
mv

0




 mv




نامعینیهای سیستم بهصورت  LFTباالیی نشان دادهشدده و
و  Weتوابع وزنی هسدتند .بدهایدنترتید مسدئله کنتدرل پیددا کدردن
کنترلکنندهای است که قیود زیر را برآورده سازد:

M mv  

()18
̅̅̅ و 𝑝𝑘𝛿 بهترتی درصد تغییرات
̅̅̅̅𝑘𝑝 ،𝜌𝑘𝑝 ،𝛿𝑚𝑣 ،
در رواب فوق𝑚𝑣 ،𝜌𝑚𝑣 :
اینرسی مجازی ،مقددار نرمدال اینرسدی مجدازی ،محددودیت تغییدرات
اینرسی مجازی ،درصد تغییرات عامل افتی ،مقدار نرمال عامدل افتدی و
محدودیت تغییرات عامل افتدی مدیباشدند .مقدادیر ایدن پارامترهدا در
جدول شماره  9در پیوست نشان دادهشدهاند.
در اینصورت میتوان ماتریسهای مربوط به پارامترهای  K pو Mv
بههمراه تغییرات لحاظ شده که در رواب فوق نشان دادهشدده اسدت را
در بلوک دیاگرام سیستم موردمطالعده جدایگزین کدرد .بلدوک دیداگرام
ریزشبکه موردمطالعه با در نظر گرفتن عددمقطعیدت پارامترهدای  K pو
 Mvدر شکل  8نشان دادهشده است.
بهمنظور طراحی کنترلکننده مقاوم ،بلوک دیاگرام نشان دادهشدده
در شکل  8را میتوان بهصورت بلوک دیاگرام نشان دادهشده در شدکل
 3ساده نمود.

شکل  :8بلوک دیاگرام سیستم موردمطالعه بههمراه عدم قطعیت

Serial no. 79

WpT

1


WeS


2 2

()13

Y opt  min y

subject to W u

که در اینجا  Tتابع انتقال سیستم حلقه بسدته اسدت کده معدادل تدابع
مکمل حساسیت بوده و  Sنیز تابع حساسیت سیستم است.
این بدان معناست که بهینهسازی تنها در فضای ندرم بدینهایدت و
بهمنظور ایجداد مهدالحه بهینده بدین پایدداری مقداوم و کدارایی انجدام
میگیرد .بهاینترتی عالوه بر پایداری مقاوم  ،بهیندهسدازی پایدداری و
کارایی سیستم کنترلی نیز به مسئله اضافه میشود.
 -3-4انتخاب توابع وزنی
توابع وزنی نقب مهمی در شکلدهی پاسخ فرکانسی و نزدیککردن آن
بهشکل مطلدو دارندد .ایدن توابدع ،معمدوالً بدا اسدتداده از روشهدای
شناسایی و دانب اولیه از سیستم بهدست میآیند.
برای محاسبه 𝑒𝑊 بهمنظور دسدتیابی بده پاسدخ مطلدو در حدوزه
زمان ،زمان نشست ( )Tsکمتر از  1انیه و فدراجهب ) (Mکمتدر از 21
درصد در نظر گرفته میشود .درنتیجه ،اگر سیستم حلقده بسدته دارای
دینامیک غال از مرتبه دو باشد ،آنگاه:


()21

 0.2    0.45    0.5

()21

4
1   n 8   n  10 rad sec
T s 
n

()22

1 2

2
100
n

2 2
2
s  2  ns  n s 10s 100

M e

T id (s )
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پاسخ پله سیستم مطلو  Tidکه در شدکل  11رسدم شدده اسدت،
نشان میدهد که این تابع تبدیل ایدهآل تمامی خواستههای مطلدو را
دارا میباشد.
حال با توجه به اینکه هدف طراحی تضمین شرط ‖𝑊𝑒 𝑆‖∞ < 1
است ،میتوان با استداده از رواب زیر تابع تبدیل  Weرا محاسبه کرد:
100
)s( s  10

2
2
s  10s  100 s  10s  100

()29

S ( s)  1  T id ( s)  1 

بهازای  K p =11و مقادیر مختلف  Mvنشان دادهشده است .همانطدور
که مالحظه میشود ،بهازای مقادیر مختلف  Mvهمدواره خطدای حالدت
ماندگار فرکانس صدر است .علت حذف خطدای مانددگار ،بدا توجده بده
جدول  4پیوست ،وجود یکقط در مبدأ ( )λ= 0اسدت کده بدهعندوان
یک انتگرالگیر عمل میکند .همچنین در شکل  19مشاهده مدیشدود
که افزایب مقدار  Mvموج بهبود پاسدخ دیندامیکی سیسدتم شدده و
حداک ر تغییرات فرکانس در حالت گذرا را کاهب میدهد.

1
s 2  10s  100
W 

)e S ( s
)s( s  10

() 27

برای افزایب پایداری سیستم ،قط روی مبدأ تدابع تبددیل  Weرا
کمی جابجا نموده و نیز یک قط دور به آن اضافه مدیکندیم تدا تدابع
وزنی  Weاکیداً سره گردد .بدینترتی  Weبهشکل تابع زیر درمیآید:
s 210s 100
)(s0.01)(s10)(0.001s1

()25

We 

برای  Wpنیز با توجه به شکل  3میتوان نتیجه گرفت که بدا تدابع
وزنی  Weبرابر است .همچنین با توجه به رابطه  13و توجه بده ایدنکده
مقدار بهینه سیگنال کنترل توس کنترلکنندده ) K(sایجداد مدیشدود
میتوان برای سادگی فرض کرد که .𝑊u = 1
-4-4

شکل  :9ساختار سیستم حلقهبسته بههمراه کنترلکننده و توابع وزنی

طراحی کنترلکننده ترکیبی ∞𝐇𝐇𝟐 /

پس از تعیین توابع وزنی ،کنترلکننده بهکمک جعبهابزار کنترل مقداوم
نرمافزار  Matlabطراحی گردیده است .مقادیر ویژه کنترلکننده مقداوم
بددهدسددتآمددده ،K(s) ،در جدددول  7پیوسددت نشددان دادهشددده اسددت.
همانطور کده در جددول  7مشداهده مدیشدود ،حاصدل طراحدی یدک
کنترلکننده با مرتبه  11میباشد که بهمنظور پیادهسازی راحتتدر ،بدا
استداده از امکانات جعبهابدزار کنتدرل مقداوم ندرمافدزار  Matlabمرتبده
کنترلکننده به مرتبه  5کاهب دادهشده است.
شکل  11بیشترین اندازه مقددار اسدت نایی سیسدتم حلقده بسدته،
𝑥𝑎𝑚𝛿 ،و پاسدددخ فرکانسدددی تدددابع وزندددی  Wpرا نشدددان مددیدهدددد.
همان طوریکه مالحظه میشود ،شروط ذکرشده در رابطه ( )18برقدرار
است .مطابق شکل  ،11بیشترین اندازه مقدار است نایی سیسدتم حلقده
بسته در بازه فرکانسی بزرگی نسدبتاً تخدت بدوده و مقددار بیشدینه آن
 1/3711میباشد.
شددکل  12مدددلسددازی نهددایی سیسددتم موردمطالعدده بددههمددراه
کنترلکننده مقاوم طراحیشده را نشان میدهد.

شکل  :11پاسخ پله دینامیک سیستم مطلوب

 -5نتایج شبیهسازی
شکلهای  19و  17ا ر اضافه نمودن کنتدرلکنندده مقداوم ∞( H2 /Hاز
درجه  )5بر روی سیستم کنتدرل فرکدانس شدامل اینرسدی مجدازی را
نشان میدهند .در شکل  19تث یر کنتدرلکنندده بدر تنظدیم فرکدانس

Serial no. 79

شکل  :11منحنی مقدار استثنایی سیستم حلقهبسته و پاسخ فرکانسی
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در شددکل  17تددث یر کنتددرلکننددده مقدداوم پیشددنهادی بددر تنظددیم
فرکانس بهازای  Mv =11و مقادیر مختلدف  K pنشدان دادهشدده اسدت.
همانطوریکه مالحظه میشدود ،بدهازای مقدادیر مختلدف  K pهمدواره
خطای حالت ماندگار فرکانس صدر است .از طرفی دیگر ،مقادیر مختلف
 K pتث یری بر حداک ر تغییرات فرکانس در حالت گذرا ندارد .همچندین
در شکل  17مالحظه میشود که افزایب  K pتا حدودی نوسانات حالت
گذرا را کاهب میدهد.

 -6نتیجهگیری
با توجه به اهمیت مسئله پایداری و تنظدیم فرکدانس در ریزشدبکههدا،
میتوان با استداده از پیادهسدازی اینرسدی مجدازی ،پایدداری شدبکه را
بهبود بخشید .اما بهعلت وجود نامعینیهدا در مددل سیسدتم ،عملکدرد
مناس اینرسی مجازی با چالبهای مهمی روبرو میشود .بندابراین در
این مقاله ،کنترلکننده مقاوم ترکیبی ∞ H2 /Hپیشنهاد و طراحیشدده
است بهطوریکه در مقابل نامعینیهای مقدار عامدل افتدی در سیسدتم
تنظیم سرعت و مقدار اینرسی مجازی ،مقاوم بوده و پایداری سیستم را
بهبود میبخشد.

شکل  :14تأثیر کنترلکننده ∞𝐇 𝐇𝟐 /بر تنظیم فرکانس بهازای𝐌𝐯 =11

و مقادیر مختلف

𝐩𝐊

پیوستها
جدول  :1مقادیر پارامترهای بهکاررفته در سیستم موردمطالعه
پارامتر

)𝑇𝐺 (s

)𝑇𝑇 (s

)𝑇𝑆 (s

𝐻

𝑡𝑝𝑜𝐾

𝑆𝐾

مقدار

1/8

1/75

9

9

1/128

2

جدول  :2مقادیر پارامترهای  Pi،kو  Ziدر تابع تبدیل )Gm(s

-8/992

𝟏𝒑

9412/8

-2137

𝟐𝒑

-8/99

𝟏𝒛

-21/7

𝟑𝒑

-2411

𝟐𝒛

-7/749

𝟒𝒑

-12/51

𝟑𝒛

-2/211

𝟓𝒑

-7/718

𝟒𝒛

𝟔𝒑

-2/175

𝟓𝒛

-1/599 +j3/417

𝟕𝒑

-2/199+ j1/2714

𝟔𝒛

-1/599- j3/417

𝟖𝒑

-2/199- j1/2714

𝟕𝒛

-2/281

k

جدول  :3مقادیر پارامترهای مربوط به ماتریسهای

𝑣𝑚𝜌
شکل  :12بلوک دیاگرام سیستم بههمراه کنترلکننده

𝑣𝑚
̅̅̅̅
11

21

𝑝𝑘𝜌

𝑣𝑚𝛿

21

1-51

جدول  :4مقادیر ویژه کنترلکننده

∞𝐇𝐇𝟐 /

𝒗𝒎𝑴 و 𝒑𝒌𝑴

̅̅̅
𝑝𝑘

𝑝𝑘𝛿
-117
1 /1

114

درجه  11و  5بهازای

 𝐌𝐯 =2و 𝐊 𝐩 =11

شکل  :13تأثیر کنترلکننده ∞𝐇 𝐇𝟐 /بر تنظیم فرکانس بهازای =11
و مقادیر مختلف
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𝐯𝐌

𝐩𝐊

5

11

n

-2121/7

-2122/1

𝟏𝝀

-1111

-1111

𝟐𝝀

1

-1572/1

𝟑𝝀

-19/5 +j11/2

-12 +j53/9

𝟒𝝀

-19/5 - j11/2

-12- j53/9

𝟓𝝀

*

-11

𝟔𝝀

*

1

𝟕𝝀

*

-7/1

𝟖𝝀

*

-2/2 +j1/8

𝟗𝝀

*

-2/2- j1/8

𝟎𝟏𝝀
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