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. استراتژی کنترلی جدیدی جهت تنظیم ولتاژ بارهای بحرانی در مقدار نامی برای ریزشبکههای فشارضعیف پیشنهاد شده است، در این مقاله:چکیده
( بهازای عبور توانهای اکتیو و راکتیوPCC)2  تا نقطه اتصال مشترکDG6  افت ولتاژ امپدانس رابط بین خروجی،در این مقاله بدون ارتباط مخابراتی
 توانهای اکتیو و راکتیو بار بهصورت دقیق، همچنین. اصالح شده تا ولتاژ بار بحرانی در مقدار نامی تنظیم شودQ – V  روش کنترل.جبران شده است
 برای کنترل مجزای توانهای اکتیو و راکتیو و دقت تقسیم آنها بین منابع از امپدانس مجازی. بین آنها تقسیم میشودDG بر اساس ظرفیت منابع
 شبیهسازی روش. در این روش جریان چرخشی بین منابع حداقل شده است، همچنین.بههمراه حلقههای کنترل ولتاژ و جریان استفاده شده است
 نتایج نشاندهنده. استDG  واحد7  و دیگری دارایDG  واحد2 پیشنهادی برای ارزیابی مؤثر بودن آن بر روی دو شبکه انجام شده که یکی دارای
.مؤثر بودن روش پیشنهادی است
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مقدمه
ریزشبکه شامل منابع توزیعشده (مانند سلولهای فتوولتائیک و سلول
خورشیدی ،پیل سوختی ،میکروتوربین و  CHPو غیره) تجهیزات
ذخیرهکننده انرژی ،شبکه توزیع ،کنترل ،حفاظت و بارهای مرتبط با آن
است [ .]2 ،6ریزشبکهها با توجه به ظرفیت کم منابع  DGبیشتر در
شبکههای فشار ضعیف استفاده میشوند [ .]3بنابراین در این مقاله به
ریزشبکههای فشار ضعیف ( )LV3پرداخته شده است.
با نصب واحدهای تولید پراکنده در ریزشبکه ،پیچیدگی کنترل توان
و تنظیم ولتاژ در شبکه بهطور قابلمالحظهای افزایش مییابد و میتوان
با استفاده از خصوصیت «نصب و برداشت »7بدون اینکه تغییری در
استراتژی کنترلی ایجاد شود واحدهای تولیدپراکنده جدید را به سیستم
اضافه نمود [ .]7روشی که با این خصوصیت بهکاربرده میشود ،روش
کنترل افتی 0یا دروپ است .این روش بر مبنای تئوری پخش توان در
یک سیستم  ACبوده و با استفاده از اطالعات محلی هر  ،DGکنترل
ولتاژ و فرکانس را انجام میدهد .این روش بر این فرض استوار است که
امپدانس بین منابع بهشدت اندوکتیو بوده و زاویه توان بهاندازه کافی
کوچک است که تغییر توان اکتیو با زاویه و توان راکتیو با تغییر ولتاژ
مرتبط است .این روش به کنترل افتی  P – ωو  Q – Vمرسوم است.
از مزایای روش افتی سادگی آن است ،زیرا نیاز به ارتباطات اضافی
بین اینورترها ندارد .بنابراین قابلیت اطمینان و قابلیت انعطاف باال فراهم
میشود [ .]0با این وجود این روش دارای مشکالتی به قرار زیر است:
 -6ریزشبکههای فشارضعیف ) (LVعمدتاً دارای امپدانس مقاومتی
هستند که این سبب ارتباط کنترل توان اکتیو و راکتیو میشود و
نمیتوان کنترل هر یک را بهطور جداگانه انجام داد.
 -2در این روش ،ضرایب افتی بر اساس ظرفیت واحدها تعیین
میشوند و بر اساس آن میزان مشارکت بارها در تأمین بار مشخص
میشود .اما نکته مهم در این قسمت مصالحه بین کنترل ولتاژ و فرکانس
با تقسیم توان بین منابع است .بهطوریکه که ضریب افتی بیشتر تقسیم
بار ریزشبکه را بهبود میدهد اما پایداری ریزشبکه را به مخاطره میاندازد
و ضریب افتی کمتر دقت تقسیم بار را کاهش میدهد [.]4 ، 1
 -3برخالف کنترل  P – ωکه سیستمهای  DGو شبکه دارای
فرکانس حالت ماندگار یکسان در مد متصل به شبکه میباشند و امکان
استفاده از الگوریتم کنترلی P – ωیکسان برای هر دو مد متصل و مجزا
از شبکه وجود دارد ،اما در کنترل افتی  Q – Vیک پیچیدگی وجود دارد
که ولتاژ یک متغیر محلی است و تقسیم توان راکتیو بین DGهای یک
ریزشبکه توسط مشخصههای افتی به تنهای نمیتواند دقت مناسبی را
بههمراه داشته باشد [.]64-1
 -7روش کنترل افتی سبب انحراف ولتاژ و فرکانس خروجی مبدل
واسط DGهای ریزشبکه در حالت جزیرهای میشود .این مشکل زمانی
حادتر میشود که در سیستم بارهای حساس از قبیل بارهای الکترونیکی
و موتورهای القایی وجود داشته باشد که به تغییرات ولتاژ بسیار حساس
هستند.
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 -0وجود جریان چرخشی بین منابع  .DGتفاوت بین ولتاژهای
خروجی چندین واحد  DGموازی سبب جریان چرخشی بین آنها
میشود .این جریان چرخشی میتواند منجر به اضافه جریان اینورترها
شده و همچنین کارایی کنترل افتی را تنزل دهد.
با این حال مقاالت متعددی به حل مشکالت روش افتی پرداختهاند.
در [ ]66برای کنترل مجزای توانهای اکتیو و راکتیو ،چهارچوب انتقال
توان پیشنهاد شده است .در [ ]63 ،62از چهارچوب مجازی ولتاژ و
فرکانس برای کنترل مجزای توانها استفاده شده است .همچنین میتوان
برای ریزشبکههای مقاومتی از روش کنترل افتی  P – Vو Q – fاستفاده
کرد [ .]60 ،67اما مشکلی که این روش دارد این است که در حالت
متصل به شبکه با ژنراتورهای بزرگ در تقسیم بار سازگاری ندارد [.]4
راه دیگر برای جلوگیری از کوپل توان ،استفاده از امپدانس خروجی
مجازی است که امپدانس خروجی اینورترها را بهشدت اندوکتیو میکند
[ .]61حلقه امپدانس مجازی مقاومتی -اندوکتیو با هدف بهبود تقسیم
توان در [ ]24-64پیشنهاد شده است .همچنین در [ ]26از امپدانس
مجازی تعمیمیافته بهمنظور کاهش جریان چرخشی بین اینورترها
استفاده شده است .مهمترین مشکل این روشها این است که دقت
تقسیم توان راکتیو را بهدلیل افزایش افت ولتاژ امپدانس مجازی کاهش
میدهد [.]22
بهمنظور بازیابی ولتاژ ،در [ ]23روش کنترل افتی بهبود داده شده
و از مشتق ولتاژ برای بازیابی ولتاژ خروجی استفاده شده است .در [-21
 ]27از کنترل ثانویه استفاده شده که وظیفه بازیابی دامنه و فرکانس
ولتاژ خروجی DGها به مقادیر نامی را بر عهده دارد .این روش نیازمند
ارتباط مخابراتی بین قسمتهای مختلف ریزشبکه است که باعث افزایش
هزینهها و آسیبپذیری ،کاهش قابلیت اطمینان و محدود کردن قابلیت
توسعه و انعطافپذیری سیستم میشود.
همچنین بهمنظور دقت تقسیم توان در ریزشبکهها ،در [ ]24روش
کنترلی بر مبنای کنترل افتی  V– Iپیشنهاد شده است .مؤلفین [ ]21با
بهکارگیری یک حلقه فیدبک توان راکتیو برای هر  DGضرایب افتی را
با هدف افزایش دقت تقسیم توان راکتیو و حفظ پایداری سیستم افزایش
دادهاند.
در بیشتر مطالعات انجامشده به تنظیم ولتاژ خروجی DGها و کمتر
به تنظیم ولتاژ بارها پرداخته شده که ولتاژ بارها بهدلیل افت ولتاژ روی
امپدانس واسط بین منابع تا  PCCافت خواهد داشت .این مسئله زمانی
بیشتر حائز اهمیت خواهد بود که در سیستم بار بحرانی یا حساس به
ولتاژ داشته باشیم .از طرفی در شبکههای توزیع فشار ضعیف ،افت ولتاژ
در طول فیدر عمدتاً وابسته به عبور توان اکتیو است درحالیکه مقاالت
به تأثیر توان راکتیو در افت ولتاژ ریزشبکهها پرداختهاند و کمتر اثر توان
اکتیو را لحاظ کردهاند .بنابراین ،در این مقاله ،استراتژی کنترلی برای
حالت بهرهبرداری مجزا از شبکه پیشنهاد شده تا ضمن حل کردن
مشکالت روش افتی ،ولتاژ بار حساس را در مقدار نامی تنظیم و همچنین
بار را بهطور دقیق بر اساس ظرفیت واحدها بین منابع تقسیم کند .برای
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این منظور افت ولتاژ روی امپدانس واسط بین خروجی منابع  DGتا
 PCCبهازای عبور توانهای اکتیو و راکتیو تخمین زده شده و به ولتاژ
مرجع روش افتی اضافه میشود .همچنین تنظیم ضرایب کنترل افتی
 Q-Vبهصورت بههنگام انجامشده و در آن افت ولتاژ روی امپدانس
مجازی در نظر گرفته شده که در بیشتر مقاالت لحاظ نشده و سبب
کاهش دقت روش کنترل افتی Q-Vمیشود .برای ارزیابی روش
پیشنهادی شبیهسازی بر روی دو شبکه انجامشده که یکی دارای  2واحد
 DGو دیگری دارای  7واحد  DGاست.
مهمترین نوآوریهای این مقاله عبارتاند از )6( :حل مشکالت روش
افتی بدون ارتباط مخابراتی بین منابع و محقق کردن خصوصیت «نصب
و برداشت» برای هر واحد  )2( ،DGتنظیم دقیق مقدار  RMS1ولتاژ
بارهای بحرانی در مقدار نامی .برای رسیدن به این هدف ،افت ولتاژ
تخمینی روی امپدانس فیدر به ولتاژ مرجع تولیدی توسط روش افتی
اضافه میشود )3( ،بهبود روش کنترل افتی  Q – Vبا تعیین تطبیقی
ضرایب آن بهصورت بههنگام و در نظر گرفتن افت ولتاژ روی امپدانس
مجازی که سبب بهبود کنترل ولتاژ و افزایش دقت تقسیم توان راکتیو
بین منابع میشود.
ادامه مقاله به اینصورت است که در بخش دوم به کنترل ریزشبکه
پرداخته شده است .در قسمت سوم استراتژی کنترلی پیشنهادی برای
حالت مجزا از شبکه توضیح داده شده است .در قسمت چهارم نتایج
شبیهسازی با روش پیشنهادی برای یک شبکه با  2واحد  DGنشان داده
شده و با روش کنترل افتی متداول مقایسه شده است .در قسمت پنجم
ارزیابی روش پیشنهادی برای یک ریزشبکه با  7واحد  DGصورت گرفته
و نهایتاً در قسمت پنجم نتیجهگیری انجامشده است.

کنترل ریزشبکهها
بهمنظور بهرهبرداری مطمئن ریزشبکه ،استراتژی کنترلی مناسبی
بایستی اتخاذ شود .استراتژیهای کنترل ریزشبکه به حالت بهرهبرداری
آنها وابسته است .ریزشبکه در دو حالت متصل به شبکه یا مجزا از شبکه
توزیع بهرهبرداری میشود .در حالت متصل به شبکه ،ولتاژ و فرکانس
ریزشبکه توسط شبکه قدرت اصلی دیکته میشود و منابع هم به میزان
از پیشتعیینشده توان اکتیو/راکتیو تولید میکنند .وقتیکه خطا در
سیستم رخ میدهد ،ریزشبکه از شبکه اصلی جدا شده و بهصورت مجزا
از شبکه بهرهبرداری میشود .با جدا شدن ریزشبکه از سیستم قدرت،
وظایف و حاالت عملکردی منابع موجود در آن تغییر مییابد .این وظایف
جدید شامل :کنترل ولتاژ و فرکانس و تقسیم مناسب توان بار بین تمام
منابع است [.]23
کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه
در حالت متصل به شبکه هر واحد تولید پراکنده باید توانهای اکتیو و
راکتیو از پیشتعیین شده را تولید نماید .در این حالت عملکرد مبدلها
بر اساس کنترل جریان است [ .]03این روش کنترلی میتواند در
قابهای مرجع مختلف از قبیل ،قاب سنکرون ) ،(dqقاب ساکن ) (αβو
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قاب مرجع  abcانجام شود [ .]32 ،36در این مقاله ،از روش قاب مرجع
ساکن ) ،(αβاستفاده شده که در شکل ( )6نشان داده شده است.
توانهای اکتیو و راکتیو مرجع ) (P0,Q0با توان خروجی هر  DGمقایسه
شده و به یک کنترلکننده  PIداده میشود تا جریانهای مرجع محور
 dqبهدست آید .سپس به محور  αβمنتقل شده و با جریان خروجی
مبدل مقایسه و به یک کنترلکننده  PR4که برای قاب مرجع  αβدارای
عملکرد بهتری است داده میشود .تابع انتقال کنترلکننده بهصورت زیر
است [:]33
() 6

2ki c s
s  2c s  0 2
2

GPR ( s)  k p 

همچنین بهمنظور حذف هارمونیکهای مرتبه پائین مثل  3و  0و 4
از جبرانسازی هارمونیکی با تابع انتقال رابطه زیر استفاده شده است
[:]37
() 2

2kih c s
2
) h 3,5,7 s  2c s  (h0
2



GHS ( s) 

سپس ولتاژ مرجع تولیدشده به  PWMداده میشود.
کنترل ریزشبکه در حالت مجزا از شبکه
ریزشبکه در حالت مجزا از شبکه ،باید عالوه بر تنظیم ولتاژ و فرکانس
خروجی منابع  ،DGتوانهای اکتیو و راکتیو بار را بین منابع بر اساس
ظرفیت آنها تقسیم کند .یکی از روشهای متداول روش کنترل افتی
است.
 -1-2-2روش کنترل افتی متداول
روش متداول در کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در حالت مجزا از شبکه
روش کنترل افتی است که در ادامه به تشریح آن پرداخته میشود.
روش کنترل افتی یا دروپ که به کنترل اولیه ،کنترل مستقل یا
بدون ارتباط مخابراتی معروف است ،بر اساس ظرفیت واحدها توانهای
اکتیو و راکتیو را بین آنها تقسیم میکند و از طرفی ولتاژ و فرکانس
سیستم را نیز کنترل میکند.
روش کنترل افتی متداول را میتوان با استفاده از اتصال یک مبدل
منبع ولتاژ  VSCبه باس  ACکه در شکل ( )2نشان داده شده است،
بررسی کرد .میتوان  VSCرا با یک منبع ولتاژ  ACبا ولتاژ ∠𝛿𝑠𝑉 مدل
کرد که از طریق امپدانس 𝑋𝑗  𝑍 𝑒 𝑗𝜃 = 𝑅 +به بار یا نقطه اتصال
مشترک  PCCبا ولتاژ  VLمتصل شده باشد .توانهای اکتیو و راکتیو
تحویلی به بار از رابطه زیر بهدست میآید:
() 0
() 4

VS2
V V
) cos   S L cos(  
Z
Z
2
S

V
V V
) sin   S L sin(  
Z
Z

اگر فرض شود امپدانس خط کامالً اندوکتیو است یعنی
آنگاه روابط ( )3و ( )7بهصورت زیر ساده میشوند:

P
Q

θ = 90o
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P
vαref

va vb vc
PLL

iαref

PR

Modulation
and
PMW
ia ib ic
inverter

HC

idref

iα

dq
αβ

HC
vβref

abc
αβ

PI

Pref

iβref

PR

iqref

PI

Qref

iβ

θ

Q

شکل  :1شماتیک ساختار کنترلی در حالت متصل به شبکه

() 5
()6

VS VL
) sin(
X
V2 V V
) Q  S  S L cos( 
X
X
P

اگر اختالف فاز بین خروجی مبدل و باس بار بهاندازه کافی کوچک
باشد در اینصورت میتوان از تقریبهای  𝑐𝑜𝑠 𝛿 ≈ 1و

𝛿 ≈ 𝛿 𝑛𝑖𝑠

استفاده کرد و رابطه ( )5و ( )6را بهصورت زیر تقریب زد:

XP
Vs VL

() 7
() 8

XQ
Vs



Vs  VL 

شکل  :2مدار معادل یک  VSCمتصل به باس بار

این روش کنترل افتی به روش  P – ɷو  Q – Vشناخته میشود که در
شکل  3نشان داده شده است.
با روش افتی بار بین منابع تولید پراکنده بر اساس ظرفیت واحدها
تقسیم و ولتاژ و فرکانس تنظیم میشود اما همانطور که گفته شد ولتاژ
و فرکانس را در مقدار نامی تنظیم نمیکند و سبب انحراف ولتاژ و
فرکانس میشود.
V

روابط ( )7و ( )8وجود یک رابطه قوی بین توان اکتیو و فرکانس و
همچنین بین توان راکتیو و ولتاژ ریزشبکههای اندوکتیو را نشان میدهد.
بنابراین:

Qmax

() 9
()03

0  min
P0  Pmax

Dp 

افتی توان اکتیو است که از رابطه ( )64بهدست میآید P0 .توان تولیدی
برنامهریزیشده  DGدر فرکانس ω0در حالت بهرهبرداری متصل به شبکه
است.
()00

)V  V0  Dq (Q0  Q

()01

V0  Vmin
Q0  Qmax

Dq 

که  V0ولتاژ نامی  Q ،VSCتوان راکتیو خروجی  DGو  Dqضریب افتی
توان راکتیو است که با استفاده از رابطه ( )62بهدست میآید Q0 .توان
بهرهبرداری میشود که توسط شبکه اصلی کنترل میشود.

Serial no. 81

Dp
-Qmax

Pmax

-Pmax

شکل :3روش افتی  P – ωو Q – V

استراتژی کنترلی پیشنهادی در حالت مجزا از شبکه

که  ω0فرکانس زاویهای شبکه P،توان اکتیو خروجی  DP ،DGضریب

راکتیو تولیدی  DGدر حالت متصل به شبکه است که در ولتاژ

ω0

V0
Dq

)  0  Dp ( P0  P

ω

V0

در این قسمت استراتژی کنترلی جدیدی پیشنهادی گردیده است تا با
استفاده از خصوصیت «نصب و برداشت» برای هر واحد تولید پراکنده،
کنترل ولتاژ و فرکانس و تقسیم دقیق توانهای اکتیو و راکتیو را
بهگونهای انجام دهد تا مقدار  RMSولتاژ بارهای بحرانی را در مقدار نامی
تنظیم نماید و جریان چرخشی بین منابع را حداقل نماید.
استراتژی کنترلی پیشنهادی در حالت مجزا از شبکه شامل  3مرحله
است.
مرحله  :6با استفاده از روش کنترل افتی پیشنهادی ،مقادیر ولتاژ و
فرکانس مرجع تولید میشود.
مرحله  :2از حلقه کنترل امپدانس مجازی استفاده میشود.
مرحله  :3از حلقههای کنترل ولتاژ و جریان بهمنظور تولید شکل موج
مرجع ولتاژ برای  PWMاستفاده شده است.
در شکل  7بلوک دیاگرام روش پیشنهادی نشان داده شده است.
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) I L ( abc
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Vi
Zi

) I o ( abc

()05

PQ

Vi  Vpcc



Zi

Ii 

Vdc

DG1

DG2
) Vc ( abc

) I L ( abc

abc/
αβ

abc/
αβ

-

2kiv c s
s  2c s  0 2



2

+
abc/
αβ

+ G ( s)  k 
V
pv



I1

Vdc
L2 R 2

PWM

abc/
αβ

) Vv (

I2 V2

) I o ( abc

Cf

Vpcc

V1

2kiI c s
s  2c s  0 2
2

Vdc
R1

L1

GI ( s )  k pi 

شکل  :6اتصال دو  DGموازی و بار حساس

) Vref ( abc

توان تولیدی مختلط هر فاز واحدها بهصورت زیر است:

شکل  :4بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

* Si Vi . Ii

()06
مرحله  :1تعیین ولتاژ و فرکانس مرجع با استفاده از الگوریتم
پیشنهادی
در این مرحله با استفاده از ولتاژ و جریان خروجی هر  DGمقدار توانهای
اکتیو و راکتیو تولید هر واحد بهدست میآید .سپس با استفاده از فیلتر
پائین گذر ،توانهای اکتیو و راکتیو متوسط متناظر با مؤلفههای اصلی
مطابق با روابط ( )66و ( )62استخراج میشود.

f
p
s f
f
Q
q
s f
P

()63
()67

که  ωfفرکانس قطع فیلتر میباشد [.]30
سپس با استفاده از روش افتی پیشنهادی که در ادامه توضیح داده
خواهد شد ،مقادیر مرجع ولتاژ و فرکانس بهدست میآیند که در شکل
 0نشان داده شده است.
ω
LPF

Dp

P

) 2 V sin ( t

Dqnew

Q

V

Dq

LPF

Q

io

شکل  :5تولید شکل موج مرجع ولتاژ با استفاده از روش افتی

 -1-1-3روش کنترل افتی پیشنهادی
یکی از مشکالت روش افتی کاهش ولتاژ بهدلیل افت ولتاژ روی امپدانس
خط میباشد .اگر این افت ولتاژ به ولتاژهای خروجی هر  DGاضافه شود
به شرطی که از محدوده مجاز خارج نشود میتوان ولتاژ بار را در مقدار
نامی با انحراف خیلی کم تنظیم نمود .برای این منظور یک ریزشبکه
ساده با دو منبع بهصورت شکل  1در نظر گرفته شده که یک بار حساس
را تأمین میکنند.
جریان عبوری از هر فاز اینورتر مطابق رابطه ( )60است.

Serial no. 81

Vi
Zi

()07

Si*  Vi * .

Si* . Zi

()61

Vi 

*Vi
) ( Pi  j Qi ).( Ri  j X i
*

()63

X i Pi  RiQi
*Vi

j

Vi 

Vi

Ri Pi  X i Qi

Vi 

*Vi

Vi  VR  j VX
()24

vo

P

vo new

اگر از رابطه ( )60جریان را در رابطه ( )61قرار دهیم:

Si* . Zi
* Vi

Vi 

همانطور که در رابطه ( )63نشان داده شده است ،بهدلیل اینکه در
سیستمهای توزیع مقدار  Rاز  Xبیشتر است و همچنین توان اکتیو
تولیدی  Pنسبت به توان راکتیو  Qکه سبب افزایش  ΔVRنسبت به ΔVX
میشود .بنابراین تأثیر توان اکتیو در افت ولتاژ خطوط توزیع قابل توجه
خواهد بود .به این منظور در این مقاله بهمنظور تنظیم دقیق ولتاژ بارهای
حساس ،افت ولتاژ ناشی از عبور توانهای اکتیو و راکتیو از فیدر یا خط
توزیع لحاظ گردیده است که در رابطه ( )24نشان داده شده است.
ضریب  kViرا مطابق رابطه ( )26تعریف میکنیم که ضریب افزایش
ولتاژ خروجی هر  DGاست.
()26

Vi Zi _ Line

Si
Vi

kvi 

بنابراین افت ولتاژ روی امپدانس خط بهصورت زیر است:
()22

Vi  kvi . Si
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با استفاده از روابط فوق افت ولتاژ روی امپدانس خط بهازای عبور
توان اکتیو و راکتیو بهدست میآید .بنابراین ولتاژ مرجع جدید بهصورت
زیر تعریف میشود:

V0new
 V0i  Vi
i

()23

در این روش ضریب افتی برای کنترل توان راکتیو بهطور بههنگام
تنظیم میشود .به اینصورت که عالوهبر تغییر ولتاژ مرجع ،حداقل ولتاژ
خروجی هر  DGنیز تغییر میکند

ارائه روش کنترلی بهمنظور . . .

مجازی ) (Vvir = Rv.io + sLv ioاستفاده کرده است که استفاده از مشتق
جریان سبب نویز فرکانس باال میشود و برای رفع آن از یک فیلتر
استفاده کرده است .اما در [ ]34بهجای  sLvاز  jωLvاستفاده و بهمنظور
کنترل بهتر از قاب مرجع ساکن  αβاستفاده شده است و جریان شبکه
به این قاب مرجع ساکن تبدیل میشوند (یعنی 𝛽𝛼 𝑜𝑖 → 𝑐𝑏𝑎 𝑜𝑖 ) بنابراین
افت ولتاژ امپدانس مختلط مجازی در محور  αβبهصورت زیر خواهد بود
که در شکل  9نشان داده شده است [:]08

) Vv  jVv   ( Rv  j Lv ) ( i0  j io

Vi new
min  Vi min  kvi Si max

()27

در تعیین ضریب افتی باید به افت ولتاژ روی امپدانس مجازی هم
توجه شود [ .]31بنابراین ضریب افتی کنترل  Q-Vبهصورت زیر اصالح
میشود:

V0i new  Vi min new  I o max Z vi

()20

Q0i  Qi max



new

()21

-

Dqi

با افزایش ولتاژ مرجع و همچنین اصالح ضریب افتی ،ولتاژ شین بار
به مقدار نامی بازیابی میشود .در شکل  4روش کنترلی پیشنهادی
بهمنظور تعیین ولتاژ مرجع نشان داده شده است.

در این مقاله از امپدانس مجازی مختلط استفاده شده که شامل
اندوکتانس مجازی و مقاومت مجازی است .حلقه امپدانس مجازی
بهمنظور کاهش جریان چرخشی و کنترل مجزای بین توانهای اکتیو و
راکتیو و از مقاومت مجازی بهمنظور بهبود میرایی سیستم استفاده شده
است.
ɷ0i
ɷrefi

Pref

-+

DP

V0i
Vrefi

) 2 V sin(t

-

+

+








LPF

-

+

+

شکل  :8بلوک دیاگرام کنترلکننده امپدانس مجازی

مرحله  :3حلقههای کنترل ولتاژ و جریان
شکل موج مرجع ولتاژ با استفاده از روش افتی پیشنهادی بهدست میآید
سپس به حلقه کنترل امپدانس مجازی داده شده و نتیجه آن به حلقه
کنترل ولتاژ وارد میشود .کنترلکننده ولتاژ در قاب مرجع ساکن αβ
بوده و از کنترلکننده تناسبی رزونانسی  PRاستفاده میشود که تابع
انتقال آن بهصورت زیر است[:]09
()23

2kiv c s
s  2c s  0 2
2

GV ( s)  k pv 

Pi



Vmini +


+

V0new

Pi2 Qi2



+

-+

Vv   Rv . i0    Lv i0


io

مرحله  :2حلقه کنترل امپدانس مجازی

Vv  Rv . i0   Lvio





PI



S0i

Smaxi

-+

Qi

Qref

-

+

Qmaxi

شکل  :7طرح کنترل افتی پیشنهادی

امپدانس مجازی مختلط را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
()21

Zv  Rv  j Lv

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،افت ولتاژ امپدانس
مجازی مطابق رابطه ( )21از ولتاژ مرجع تولیدشده مرحله اول کاسته
میشود.
()24

Vref V0new  Zv i0

روشهای مختلفی برای محاسبه افت ولتاژ امپدانس مجازی وجود
دارد .در [ ]10از مشتق جریان برای محاسبه افت ولتاژ روی اندوکتانس

Serial no. 81

شکل  :9بلوک دیاگرام محاسبه افت ولتاژ امپدانس مجازی

که در آن  kpvضریب تناسبی و  kivضریب رزونانسی کنترلکننده
ولتاژ است و  ωcهم فرکانس قطع برای کنترل پهنای باند رزونانسی
استفاده میشود.
جریان خروجی اینورتر با خروجی کنترلکننده ولتاژ مقایسه شده و
سپس به کنترلکننده جریان داده میشود .کنترلکننده جریان مشابه
PR
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ولتاژ از یک کنترلکننده  PRتشکیل شده که تابع انتقال آن بهصورت
زیر است:

2kiI c s
s  2c s  0 2

()34

2

GI ( s)  k pi 

که در آن  kpiضریب تناسبی و  kiIضریب رزونانسی کنترلکننده
جریان است .خروجی کنترلکننده جریان به  PWMداده میشود.

PR

نتایج حاصل از شبیهسازی روش پیشنهادی
روش پیشنهادی با استفاده از سیمولینک مطلب برای یک شبکه با دو
 DGکه در شکل  03نشان داده شده ،شبیهسازی شده است .پارامترهای
سیستم در جدول  0نشان داده شدهاند .برای ارزیابی روش پیشنهادی
حالتهای مختلفی بررسی شده و با روش کنترل افتی متداول مقایسه
شده است.

حالت  :1ظرفیت دو  DGباهم برابرند
در این حالت ظرفیت تولیدی توانهای اکتیو و راکتیو دو  DGبا هم برابر
بوده و بار را به نسبت مساوی بین خود تقسیم میکنند .همچنین در این
حالت امپدانسهای مجازی واحدهای اول و دوم با هم برابر هستند.
ریزشبکه ابتدا بهصورت متصل به شبکه با توانهای اکتیو و راکتیو
بهرهبرداری میشود .در  t = 6ثانیه ریزشبکه از شبکه جدا شده و در مد
کاری مجزا از شبکه بهرهبرداری میشود.
در شکل  66مقدار  RMSولتاژهای بار و خروجی واحدهای اول و
دوم را با روش پیشنهادی و روش کنترل افتی متداول نشان داده شده
که با روش پیشنهادی ولتاژ خروجی DGها  641/1ولت است که افت
ولتاژ تخمینی روی امپدانس فیدر بهازای عبور توانهای اکتیو و راکتیو
به ولتاژ نامی اضافه شده تا ولتاژ بار در مقدار نامی بهطور دقیق تنظیم
شود ( )647 Vدر حالی که در روش کنترل افتی در حالت مجزا از شبکه،
همانطور که در شکل  – 66ب نشان داده شده ،ولتاژ خروجی منابع در
مقدار نامی تنظیم شده و ولتاژ بار بهدلیل افت ولتاژ روی امپدانس فیدر
یا خط توزیع با افت همراه است ( .)646 Vبنابراین با روش پیشنهادی
افت ولتاژ روی امپدانس فیدر بهدرستی تخمین زده شده بدون اینکه
هیچ ارتباط مخابراتی بین منابع و نقطه اتصال مشترک وجود داشته باشد
تا ولتاژ بار بحرانی در مقدار نامی بهطور دقیق تنظیم شود.

شکل  :11ریزشبکه تحت مطالعه با دو واحد DG
V1

جدول  :1پارامترهای ریزشبکه با  2واحد  DGبه همراه مقادیر آنها
مقدار

پارامترها
کمیت

نماد

073

ولتاژ لینک DC

Vdc

034 V

ولتاژ نامی خط شبکه )(rms

V0

98 V

حداقل ولتاژ ریزشبکه

Vmin

013π rad/s

فرکانس نامی شبکه

ω0

663π rad/s

حداقل فرکانس ریزشبکه

ωmin

533W ، 220 VAr

حداکثر توان  DGها

Pmax,Qmax

43 µF

کاپاسیتانس فیلتر خروجی اینورتر

Cf

5 mH

اندوکتانس فیلتر خروجی اینورتر

Lf

3/09 Ω

مقاومت مجازی واحد اول

Rv1

1 mH

اندوکتانس مجازی واحد اول

Lv1

3/665 Ω

مقاومت مجازی واحد دوم

Rv2

7 mH

اندوکتانس مجازی واحد دوم

Lv2

0Ω ، 3/15 mH

امپدانس خط

ZLine

3/05

ضریب تناسبی کنترلکننده  PRولتاژ

kpv

9/5

ضریب انتگرالی کنترلکننده  PRولتاژ

kiv

9/5

ضریب تناسبی کنترلکننده  PRجریان

kpI

133/5

ضریب انتگرالی کنترلکننده  PRجریان

kiI

34

فرکانس قطع برای محاسبه توان

ωf

03

فرکانس قطع برای کنترل پهنای باند
رزونانسی

ωc

Serial no. 81

V2

VL

(الف)

V2

V1

VL

(ب)
شکل  :11مقدار  RMSولتاژ بار و خروجی  DGها؛ الف) با روش
پیشنهادی ،ب) با روش کنترل افتی متداول
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در شکل  62و  63توانهای اکتیو و راکتیو تولیدی واحدها با روش
پیشنهادی و روش کنترل افتی را نشان میدهد .چون ظرفیت تولیدی
واحدها باهم برابر است پس باید توانهای اکتیو و راکتیو خروجی واحدها
با هم برابر باشد که همانطور که در شکل  -62الف نشان داده شده
است ،توان تولیدی اکتیو واحدها کامالً با هم برابر است و در حدود 240
وات برای هر  DGمیباشد که بخشی از آن مربوط به تلفات فیدرها
میباشد و مابقی به بار داده میشود .با توجه به تنظیم دقیق ولتاژ در
روش پیشنهادی ،توان نامی به بار حساس داده میشود .اما در روش
کنترل افتی بهدلیل افت ولتاژ روی امپدانس فیدر در حالت مجزا از شبکه
و نتیجتاً کاهش ولتاژ بار ،توان اکتیو دادهشده به آن از توان نامی بار
کمتر خواهد بود .در شکل  - 62ب توان اکتیو تولید منابع  DGنشان
داده شده که تولید هر واحد برابر با  210وات میباشد .همچنین بهطور
مشابه میتوان برای تقسیم توان راکتیو نیز این قضیه را مشاهده نمود
که در شکل  63توانهای راکتیو تولیدی واحدها با روش پیشنهادی و
روش کنترل افتی نشان داده شده است .در روش پیشنهادی تولید
واحدها با هم برابر و در حدود  630/0وار و در روش کنترل افتی که
تولید واحدها در حدود  634وار است .در حالت کنترل افتی توان راکتیو
دادهشده به بار بهدلیل افت ولتاژ بار کمتر بوده درحالیکه در روش
پیشنهادی مقدار توان راکتیو دادهشده به بار برابر مقدار نامی میباشد.

P1

ارائه روش کنترلی بهمنظور . . .

Q1

Q2

(الف)

Q1 Droop

Q2 Droop

P2

(ب)
شکل  13توان راکتیو تولیدی  DGها؛ الف) با روش پیشنهادی ،ب) با
روش افتی

(الف)

P1 Droop

P2 Droop

در ادامه تأثیر روش پیشنهادی در جریان چرخشی بین منابع بررسی
شده است .تفاوت بین ولتاژهای خروجی واحدهای موازی سبب جریان
چرخشی بین آنها میشود .امپدانس مجازی با افزایش در امپدانس
خروجی منابع  DGاینورتری سبب کاهش جریان چرخشی میشود و
همچنین با تنظیم دقیق ولتاژهای خروجی منابع که سبب کاهش
اختالف بین ولتاژها میشود ،سبب کاهش بیشتر جریان چرخشی
میشود .در این مقاله با استفاده از امپدانس مجازی و حلقههای کنترل
ولتاژ و جریان ،جریان چرخشی بین منابع کاهش قابلمالحظهای داشته
که در شکل  -67الف نشان داده شده و با روش کنترل افتی متداول
شکل  -67ب مقایسه شده است.
حالت  :2ظرفیت دو  DGباهم برابر نیستند.

(ب)
شکل  12توان اکتیو تولیدی  DGها؛ الف) .با روش پیشنهادی ،ب) با
روش افتی

Serial no. 81

در این حالت ظرفیت واحد دوم کمتر از واحد اول و در حدود  14درصد
واحد اول است و همچنین امپدانس خط واحد اول در این حالت کمتر
است .در این حالت نتایج مربوط به روش پیشنهادی فقط ارائه گردیده
است.
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V2

V1

VL

شکل  :15مقدار  RMSولتاژ بار و خروجی  DGها
(الف)

شکل  :16توان اکتیو مصرفی بار و توان اکتیو تولیدی واحدها
Q1

(ب)
شکل  14جریان چرخشی بین منابع DG؛ الف) با روش پیشنهادی ،ب)
با روش کنترل افتی

در شکل  60مقدار  RMSولتاژ خروجی  DGها و همچنین ولتاژ بار
نشان داده شده است که ولتاژ خروجی DGها در حدود  641/4ولت
میباشد که افت ولتاژ تخمینی روی امپدانس فیدر بهازای عبور توانهای
اکتیو و راکتیو به ولتاژ نامی اضافه شده تا ولتاژ بار در مقدار نامی یعنی
 647ولت تنظیم شود.
ظرفیت واحد دوم در حدود  14درصد واحد اول است .همانطور که
در شکلهای  61و  64نشان داده شده توانهای اکتیو و راکتیو بار بهطور
دقیق بر اساس ظرفیت واحدها بین آنها تقسیم شده است .بهطوریکه
تولید توان اکتیو واحد اول در حدود  364وات و تولید واحد دوم در
حدود  204وات میباشد و همچنین تولید توان راکتیو واحد اول در
حدود  604وار و واحد دوم در حدود  624وار میباشد.
بنابراین روش پیشنهادی برای حالتی که ظرفیت DGها باهم برابر
نباشد هم بهدرستی عمل میکند که بیشتر مقاالت با فرض برابری
ظرفیتها نتایج خود را ارائه کردهاند.

Serial no. 81

Q2

شکل  :17توان راکتیو مصرفی بار و توان راکتیو تولیدی واحدها

ارزیابی روش پیشنهادی برای یک ریزشبکه با چهار DG

بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی ،یک شبکه با تعداد واحد تولید پراکنده
بیشتر و ولتاژ شبکه فشار ضعیف بررسی گردیده است .این ریزشبکه
چندباسه دارای چهار  DGو دو بار میباشد که در شکل  61نشان داده
شده است .پارامترهای سیستم به همراه مقادیر آنها در جدول  2نشان
داده شده است.
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Rg

Lg

CBg

Grid
DER1

VL1

Load1

Line1

در شکل  63مقدار  RMSولتاژ بارهای بحرانی که به باسهای  6و
 3متصل هستند را با استراتژی کنترلی پیشنهادی نشان داده که ولتاژ
بارها بهطور دقیق در مقدار نامی تنظیم شده است ( 314ولت).

Rc

LC
Vb1

ارائه روش کنترلی بهمنظور . . .

DER2
Rc

LC

VL2

Line2

Vb2

DER3
Rc

LC

Line3

Load2

Vb3

DER4

Rc

LC

شکل  :19مقدار  rmsولتاژ بارهای شبکه با  4واحد تولید پراکنده

Vb4
شکل  :18دیاگرام تکخطی ریزشبکه با DG 4

جدول  :2پارامترهای ریزشبکه با  4واحد  DGبههمراه مقادیر آنها
مقدار
DG 3 & 3
)(34 KVA

نماد

DG 1 & 2
)(45 KVA

613

613

PDG4

Vdc

083 V

083 V

V0

644π rad/s

043π rad/s

– 1/86×03-4

– 9/1×03-5

ω0
Dp

تولید

3/0 Ω

3/0 Ω

Rf

پراکنده

0/05 mH

0/05 mH

Lf

04 µF

53 µF

Cf

(الف)

3/0 Ω

3/0 Ω

3/05 mH

3/05 mH

Lc

3/339

3/39

kpv

0/15

0/615

kiv

5/5

0/95

kpI

053/5

53/5

kiI

3/09 Ω

3/09 Ω

Rv2

امپدانس

1 mH

1 mH

Lv1

مجازی

خط سوم
3/10 Ω

RL3

008 µH

LL3

خط دوم
3/05

3/10

Ω

0847

RL1

PDG4

QDG1

PDG3

خطوط

Ω
LL2

008

µH

بار دوم

QDG2

خط اول

RL2

PDG3

واحدهای

Rc

LL1

µH

بار اول

45/9 KW

PL2

06 KW

22/1 KVar

QL2

06 KVar

Serial no. 81

PDG2

PDG1

بارها

(ب)

PL1

شکل  :21تقسیم توان بین منابع تولید پراکنده؛ الف) توان اکتیو

QL1

تولیدی واحدها ،ب) توان راکتیو واحدها
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 تقسیم توانهای اکتیو و راکتیو بین واحدهای تولید24 در شکل
 نشان داده شده24  همانطور که در شکل.پراکنده را نشان میدهد
تولید توانهای اکتیو و راکتیو واحدهای اول و دوم نسبت به واحدهای
سوم و چهارم بیشتر بوده که دلیل آن بیشتر بودن ظرفیت آنها
 بنابراین روش پیشنهادی عالوه بر اینکه ولتاژ بارهای حساس را.میباشد
 توانهای اکتیو و راکتیو بارها را نیز بهطور،در مقدار نامی تنظیم نموده
.دقیق بر اساس ظرفیت واحدها بین آنها تقسیم کرده است

نتیجهگیری
 اینورتریDG در این مقاله استراتژی کنترلی جدیدی برای منابع
 این استراتژی بهمنظور تنظیم دقیق ولتاژ بارهای بحرانی.پیشنهاد گردید
و تقسیم توانهای اکتیو و راکتیو بار بین منابع بر اساس ظرفیت آنها
 افت ولتاژ روی،0  در مرحله.ارائه گردیده که دارای سه مرحله است
 همچنین.امپدانس فیدر تخمین زده شده و به ولتاژ مرجع اضافه میشود
 بهصورت بههنگام اصالح شده و افت ولتاژ رویQ –V ضریب کنترل افتی
امپدانس مجازی هم در نظر گرفته شده تا ولتاژ بار بحرانی در مقدار نامی
 با حلقه کنترل امپدانس مجازی توانهای اکتیو،2  در مرحله.تنظیم شود
و راکتیو بهطور مجزا از هم کنترل شده و جریان چرخشی بین منابع
 با بهکارگیری حلقههای کنترل ولتاژ و3  در مرحله.کاهش یافته است
 نتایج.جریان توانهای اکتیو و راکتیو بین منابع تقسیم شده است
شبیهسازی برای دو ریزشبکه نشان داد که روش پیشنهادی روشی مؤثر
برای تنظیم ولتاژ بارهای بحرانی در مقدار نامی و تقسیم دقیق توانهای
. ریزشبکههای فشار ضعیف میباشدDG اکتیو و راکتیو بین منابع
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