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 این مقاله یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل به شبکه با باطریهای ذخیرهساز انرژی ارائه میدهد که شامل کنترل مجزای:چکیده
 دو حلقه کنترلی تفکیکشده برای کنترل، در روش پیشنهادی.توان اکتیو و راکتیو و همچنین بهبود پایداری شبکه از طریق میرایی نوسانات میباشد
 دو کنترلکننده جانبی دیگر بهعنوان، عالوهبر کنترلکنندههای مجزای توان اکتیو و راکتیو.مجزای توان اکتیو و راکتیو طراحی میگردد
 این دو پایدارساز بر روی حلقههای کنترل توان اکتیو و راکتیو قرار میگیرند و هدف.کنترلکنندههای پایدارساز بر روی اینورتر طراحی شده است
 کنترلکنندهها و پایدارسازها بهصورت همزمان توسط الگوریتمهای هوشمند.آنها افزایش پایداری اینورتر و شبکه در برابر خطای اتصال کوتاه میباشد
 انواع اغتشاشات خطی و خطاهای تکفاز، برای نمایش عملکرد سیستم طراحیشده.بهینهسازی تنظیم شدهاند تا بهینهترین رفتار شبکه بهدست آید
 نتایج شبیهسازی نشان میدهد که کنترلکنندههای طراحیشده توانستهاند بهشکل قابل قبولی توان اکتیو.و دوفاز و سهفاز در شبکه اعمال شده است
.و راکتیو را بهصورت جداگانه کنترل نمایند و همچنین نوسانات شبکه را متعاقب انواع خطاها بهصورت مناسبی میرا نمایند
. کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو، سیستم قدرت چندماشینه، ذخیرهساز انرژی، پایداری دینامیکی، پایدارساز تکمیلی، اینورتر:کلمات کلیدی
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AbstrACt: This paper addresses an advanced control strategy on battery storage systems for decoupled active and reactive power
control as well as stability improvement through damping oscillations. In the proposed approach, two decoupled control loops are
designed for active and reactive power control at the same time. Besides, two supplementary stabilizers are added to the control loops
for injecting stabilization signal and stability enhancement. The proposed controllers (i.e., active and reactive power controllers) and
supplementary stabilizers are optimally tuned by a meta-heuristic optimization technique. Several small-signal disturbances and largesignal faults are applied on the network to demonstrate the dynamic performance of the storage system and network under such
disturbances. Nonlinear simulation results demonstrate that the proposed control strategy can successfully control active and reactive
power on the desired levels as well as damp out the oscillations following faults and disturbances.
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 -1مقدمه
امروزه با توجه به رشد تقاضا برای توان الکتریکی ،ذخیرهسازهای انرژی
الکتریکی بهعنوان یک راهحل مناسب برای رفع بسیاری از مشکالت
شبکه مطرح شدهاند .ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی معموالً انرژی
الکتریکی را در ساعتهای کم مصرف انرژی ذخیره مینمایند و سپس
در ساعتهایی که الزم باشد ،انرژی را به شبکه برگشت میدهند .لذا یک
کنترل مناسب و سریع باید بر روی سیستم ذخیرهساز انرژی وجود داشته
باشد .بهطوریکه بتوان در هر ساعتی توان شارژ و دشارژ سیستم را
بهصورت مناسبی کنترل و بر روی مقادیر دلخواه تثبیت نمود [.]6
در میان روشهای مختلف ذخیرهسازی ،باطریها هم ظرفیت
مناسب و هم سرعت پاسخگویی قابل قبولی دارند .لذا میتوانند بهعنوان
مناسبترین روش ذخیرهسازی در شبکه قدرت شناخته شوند که هم در
بحث مدیریت انرژی و هم در بحث بهبود کیفیت توان کاربرد دارند.
همچنین ازآنجایی که خروجی الکتریکی باطری بهصورت ولتاژ  DCدر
اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد ،برای اتصال به شبکه الکتریکی
مناسبتر میباشد .در شبکه قدرت از باطریهای ذخیرهساز برای اهداف
مختلفی استفاده میشود؛ مانند پیکزدایی بار شبکه ،بهبود کیفیت
توان ،بهبود پروفیل ولتاژ ،مسطح نمودن بار ،بهبود قابلیت اطمینان ،
کنترل فرکانس و کاهش اثر نامعینی ناشی از منابع انرژی تجدیدپذیر
[.]2-1
البته باطریها دارای معایبی نیز میباشند .راندمان باطریها ،بسته
به ماده شیمیایی و تعداد دفعات شارژ و دشارژ در حدود  18تا  18درصد
است .بیشتر تکنولوژیهای باطریها فقط از نظر توان یا انرژی بهینه
شدهاند .بهعبارتدیگر ،باطریهای با توان باال معموالً ظرفیت کمی دارند
و برعکس .باطریهایی که برای توان باال طراحی میشوند ،نمیتوانند
چرخه شارژ و دشارژ را که در بسیاری از کاربردهای ذخیرهساز انرژی
الزم است ،فراهم کنند .باطریها هزینه باالیی دارند و طول عمر آنها
کم میباشد .همواره الزم است که مقداری انرژی در باطری باقی بماند و
در صورت دشارژ کامل ،عمر باطری شدیداً کم میشود [.]4-1
معموالً باطریها از طریق یک اینورتر به شبکه اصلی متصل میشوند.
ولتاژ ورودی اینورتر یک ولتاژ  DCمیباشد ولی خروجی آن یک ولتاژ
 ACبا دامنه ،فرکانس و زاویه ولتاژ قابل کنترل است .لذا امکان
پیادهسازی انواع استراتژیهای کنترلی بر روی اینورتر متصل بین
ذخیرهساز و شبکه وجود دارد و این امر مزایای زیادی بهدنبال دارد
ازجمله ،کنترلپذیری راحت ،قابلیت کنترل پارامترهای شبکه مانند
ولتاژ ،جریان یا توان خروجی باطری ،کنترل توان اکتیو و راکتیو بهصورت
مجزا و کمک به بهبود پایداری شبکه در برابر اغتشاشات بزرگ و کوچک
[ .]3-66یکی از مناسبترین استراتژیهای کنترلی ،کنترل مجزای توان
اکتیو و راکتیو میباشد [ .]62در این روش سعی بر کنترل مجزای توان
اکتیو و راکتیو به صورت مناسبی میباشد [.]63-67
روش پیشنهادی این مقاله برای کنترل مجزای توانها به این شرح
است که دو حلقه کنترلی برای کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو طراحی
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میشود که برای کنترل هر حلقه یک کنترلکننده  PIوجود دارد .سپس
یک کنترلکننده مکمل روی هر حلقه نصب میگردد که میتوان آن را
بهعنوان پایدارساز در نظر گرفت .پایدارساز معموالً از سیگنال سرعت
فیدبک گرفته و آن را تبدیل به سیگنال میرایی نموده و به سیستم
تحریک ژنراتورها تزریق مینماید [ .]62-63مطابق ساختار پایدارسازها،
کنترلکنندههای مکمل بهصورت بلوک پسفاز-پیشفاز میباشند .لذا در
مجموع چهار کنترلکننده در شبکه وجود دارد .پارامترهای این چهار
کنترلکننده بهصورت همزمان توسط الگوریتمهای هوشمند بهینهسازی
تنظیم میگردد .مطالعات بر روی یک شبکه نوعی با چند ماشین
سنکرون و متصل به یک شبکه بزرگ (شبکه بینهایت) انجام میشود.
هدف کنترل توان اکتیو و راکتیو بین باطری و شبکه و بهبود پایداری
شبکه در برابر اغتشاشات است .انواع اغتشاشات و خطاهای خطی و
غیرخطی بر روی شبکه اعمال میشود تا رفتار سیستم تحت مطالعه در
برابر آنها مطالعه شود .نتایج شبیهسازی غیرخطی نشان میدهد که
سیستم طراحیشده نه تنها میتواند توان اکتیو و راکتیو را بهصورت
جداگانه کنترل نمایند ،بلکه نوسانات را نیز بهصورت مناسبی میرا
مینمایند.
نوآوریهای این مقاله را بهصورت زیر لیست میگردد:
 در این مقاله کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو بر روی یک باطری
ذخیرهساز انرژی مورد بررسی قرار گرفته است .اگرچه مبحث کنترل
مجزای توان اکتیو و راکتیو قبالً نیز مورد مطالعه قرار گرفته است ،ولی
بیشتر مطالعات بر روی اینورترهای یکجهته بوده است و بیشتر بر روی
کنترل توان اکتیو تمرکز شده است .درحالیکه در این مقاله چون عنصر
ذخیرهساز انرژی باید قابلیت شارژ و دشارژ توان اکتیو را داشته باشد،
کنترل اینورتر در دو جهت تولید و مصرف توان اکتیو انجام شده است.
 کنترل توان اکتیو بهصورت کامالً جدا از توان راکتیو انجام شده است.
 همانطور که قبالً بیان شد ،بیشتر بر روی کنترل توان اکتیو تمرکز
شده است .درحالیکه این مقاله قابلیت جذب و تزریق توان راکتیو
بهصورت کامالً مجزا از توان اکتیو را نیز شبیهسازی میکند.
 این مقاله به بحث بهبود رفتار دینامیکی مجموعه باطری-اینورتر در
برابر انواع اغتشاشات نیز میپردازد و سیستم کنترلی را با دو پایدارساز
جانبی تقویت میکند.
 بیشتر مطالعات بر روی مبدلهای الکترونیک قدرت به کنترل توان
یا دینامیک داخلی مبدلها میپردازند .ولی در این مقاله برای نمایش
رفتار دینامیکی شبکه ،چندین بار و ژنراتور با مدل دینامیکی کامل در
کنار مجموعه ذخیرهساز-اینورتر قرار گرفتهاند.
 کنترلکنندهها و پایدارسازها بهصورت همزمان با الگوریتمهای
هوشمند طراحی میشوند که به بهبود عملکرد شبکه منجر میشود.
 شبیهسازیها با مدل غیرخطی انجام شده و از مدلهای خطی
استفاده نشده است .این امر بر واقعی بودن نتایح صحت میگذارد.
 انواع اغتشاشات سیگنال بزرگ (مانند اتصال کوتاه) و سیگنال
کوچک (مانند تغییر پلهای در مرجع توان) شبیهسازی شده است.
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 -2استراتژیهای کنترلی برای باطری متصل به شبکه
شکل  6شماتیک کلی یک ذخیرهساز انرژی را نشان میدهد.
ذخیرهسازهای انرژی مانند باطریها ،یک ولتاژ  DCثابت تولید میکنند.
این ولتاژ  DCبهوسیله مبدل  AC/DCبه یک ولتاژ  ACقابل کنترل
تبدیل میشود که معموالً پس از افزایش توسط ترانسفورماتورهای
افزاینده به شبکه  ACفرستاده میشود .ویژگیهای ولتاژ  ACخروجی
بهوسیله پارامترهای دامنه ،زاویه فاز و فرکانس مشخص میشود .این سه
پارامتر میتوانند بهوسیله سیگنال  PWMکنترل شوند .با کنترل ولتاژ
خروجی اینورتر ،توان اکتیو و راکتیو بین اینورتر و شبکه قابل کنترل
بوده و مجموعه اینورتر -باطری میتواند توان جذب یا تزریق کند .بر این
اساس چهار حالت ممکن کنترلی وجود دارد که میتواند بهصورت جدول
 6نمایش داده شود.
جدول  :1کنترل توان اکتيو و راکتيو توسط سيستم ذخيرهساز انرژی
شرایط شبکه

وضعیت تبادل توان

زاویه ولتاژ  ACخروجی اینورتر
بزرگتر از زاویه ولتاژ  ACشبکه است
زاویه ولتاژ  ACخروجی اینورتر
کوچکتر از زاویه ولتاژ  ACشبکه
است
اندازه ولتاژ  ACخروجی اینورتر
بزرگتر از اندازه ولتاژ  ACشبکه است

تولید توان اکتیو
توسط ESS
جذب توان اکتیو
توسط ESS

Vt  t

Vac ac

جذب توان راکتیو
توسط ESS

Inverter
Battery

Main grid
pwm control signal

شکل  :1نمونه  ESSنصب شده با کانورتر به شبکه

 -3شبکه تحت مطالعه
شماتیک شبکه تحت مطالعه در این مقاله در شکل  2نشان داده شده
است .همانطور که مشخص است ،یک باطری بهعنوان منبع ذخیرهساز
انرژی از طریق اینورتر سهفاز به شبکه اصلی شامل چند ژنراتور
سنکرون ،ترانسفورماتور ،بار و شبکه بینهایت متصل شده است .قابل
ذکر است که قرار دادن ژنراتورهای سنکرون ،ترانسفورماتور و بارها
برای نمایش رفتار دینامیکی سیستم تحت مطالعه میباشد.
بهعبارتدیگر ،میتوان باطری را به شبکه بینهایت متصل نمود و سایر
المانها را حذف نمود .ولی در این حالت ،رفتار دینامیکی در شبکه
وجود نخواهد داشت (یا بسیار ناچیز و تنها مختص اینورتر خواهد بود)
و طبعاً فقط میتوان ح الت ماندگار شبکه را مطالعه نمود .اما برای
مطالعه رفتار دینامیکی شبکه و کنترل توان اکتیو و راکتیو بهصورت
همزمان ،ژنراتورهای سنکرون ،ترانسفورماتور و بارها اضافه شدهاند تا
اثر کنترلکنندههای پایدارساز و میراساز نیز بهخوبی نشان داده شود.
در این شبکه ،اگر ژنراتورها توان اضافی تولید کنند آن توان به شبکه
بینهایت میرود و اگر کمبود توان وجود داشته باشد از شبکه بینهایت
توان کشیده میشود.

تولید توان راکتیو
توسط ESS

اندازه ولتاژ  ACخروجی اینورتر
کوچکتر از اندازه ولتاژ  ACشبکه
است

استفاده از باطری برای بهبود پایداری سیستم قدرت بزرگ همواره
مطرح بوده است و مطالعاتی در این زمینه ارائه شده است [ .]28ولی
این امر بیشتر در ریزشبکهها (میکروگریدها) مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفته است [ .]26-23همانطور که مطالعات قبلی نشان میدهد
باطریهای ذخیرهساز انرژی میتوانند برای بهبود رفتار دینامیکی شبکه
به کار گرفته شوند .ولی این موضوع بهصورت کامل مورد بررسی قرار
نگرفته است و فضای کار در این زمینه وجود دارد .امروزه با توجه به
ساخت باطریهای ذخیرهساز انرژی در رنج توان بسیار باال تا حدود چند
مگاوات توان نامی و چندصد مگاوات ساعت انرژی ذخیرهشده ،سیستم
مطرح شده تا سطوح باالی توان در حدود  78مگاوات قابلیت استفاده در
شبکه قدرت را دارد [.]27
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PWM

Line 2

Measurement
Battery

Main grid

Filter
Line 1

Transformer1

G
Generator 2

Inverter

Load 1

Transformer 3

Line 3

Load 3

abc/dq

abc/dq

controller
δ

m

PWM

شکل  :2دياگرام تکخطی شبکه تحت مطالعه
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 -1-3مدلسازی ژنراتور سنکرون
هرکدام از ژنراتورهای سنکرون بهصورت مدل مرتبه سوم در محورهای
مرجع مدل شدهاند .سیستم قدرت را در هر نقطه کاری میتوان با



Vbc

)x = f(x,u



()2



- Vt

()4

Serial no. 81

a

O



c

VDC

V DC
2




شکل  :3اينورتر سهفاز تحت مطالعه





 -2-3مدلسازی اینورتر
برای تبدیل ولتاژ  DCبه  ACاز یک اینورتر سهفاز استفاده شده است که
در شکل  3نشان داده شده است .عنصر کلیدزنی اینورتر از نوع IGBT
انتخاب شده است .برای کنترل اینورتر و کلیدزنی مناسب آن ،از روش
کلیدزنی  PWMاستفاده شده است .یک نوع  PWMمرسوم در شکل 7
نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،در این روش معموالً
یک سیگنال سینوسی (سیگنال داخلی یا سیگنال مدوالسیون) با یک
سیگنال دندانارهای (سیگنال  )carrierمقایسه میشود و از مقایسه این
دو سیگنال ،پالسهای خروجی برای ادوات کلیدزنی مانند  IGBTارسال
میشود .در این روش ،میتوان با کنترل مناسب پارامترهای  ،PWMولتاژ
 ACخروجی را کنترل نمود .نرخ مدوالسیون  PWMمعموالً با رابطه ()3
تعریف میشود و میتوان با کنترل نرخ مدوالسیون ،دامنه ولتاژ AC
خروجی را مطابق رابطه ( )7کنترل نمود .دامنه ولتاژ  ACخروجی تابعی
از نرخ مدوالسیون ،دامنه ولتاژ  DCو ضریب ثابت  kمیباشد ،که این
ضریب ثابت بستگی به ساختار اینورتر دارد .همچنین با کنترل زاویه فاز
سیگنال مدوالسیون ،زاویه فاز ولتاژ  ACخروجی قابل کنترل است و
فرکانس ولتاژ  ACخروجی نیز از طریق فرکانس سیگنال مدوالسیون
قابل کنترل میباشد [.]21
قابل ذکر است که در این مقاله سعی شده است تا تمام اجزا با مدل
واقعی و غیرخطی مدل شوند .بهعنوانمثال ،برای مدلسازی IGBTهای
نصبشده در اینورترها ،از مدل واقعی و غیرخطی نرمافزار MATLAB
استفاده شده است تا رفتار واقعی جزء نمایش داده شود.
()3

b



Vc Vb Va

مقادیر ] x=[δ, ω, E´qو  uبهترتیب بردار حالت و بردار ورودیهای
سیستم میباشند .مدل دینامیکی غیرخطی سیستم بهصورت رابطه ()2
نوشته میشود [.]22
 .  Pm - Pe - Dw
= wi
M
.
d = w  w - 1 
 i 0

-Eq + E fd
 .
= 
Eqi

Tdo

 .
-E + K a Vref
E = fd
 fdi
Ta

VDC
2

Vab

مجموعهای از معادالت دیفرانسیل غیرخطی مانند ( )6مدل نمود [.]22
()1



Vcontrol
Vtri
 ma  vdc  k

ma 
vout

شکل  :4يک نوع  PWMمرسوم با خروجیهای بهدستآمده

ولتاژ خروجی اینورتر معموالً حاوی هارمونیکهای مختلف بهصورت
رابطه ( )2میباشد .برای حذف هامونیکهای فوق یک فیلتر مناسب در
خروجی اینورتر نصب میگردد .در این مقاله ،از یک فیلتر پایینگذر برای
حدف هارمونیکها استفاده شده است که در ( )1ارائه شده است.
()5

]cos 7t  ...

1
7

cos 5t 

1

[cos t 

5

4



vout 

1

()6

1  Ts

Hs 

 -4استراتژیهای کنترلی
 -1-4کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو
در شبکه قدرت ،توان اکتیو و توان راکتیو تبادلی بین دو باس با روابط
( )4و ( )1مشخص میشوند .طبق این روابط ،برای اینکه توان اکتیو در
توان راکتیو ثابت ،کنترل شود ،الزم است عبارت  Esinδتغییر کند ولی
 Ecosδثابت بماند که این موضوع در شکل  2نشان داده شده است.
همچنین برای اینکه توان راکتیو در توان اکتیو ثابت کنترل شود ،باید
 Ecosδتغییر کند ،درحالیکه  Esinδثابت باشد مانند شکل  .1لذا با
کنترل هماهنگ  Eو  δمیتوان استراتژیهای کنترلی فوق را پیاه نمود.
همانطور که در شکلها نیز مشخص است ،عبارت  Esinδمتناسب با Id
میباشد و  Ecosδنیز متناسب با  Iqاست .لذا با کنترل مناسب  Idو  Iqنیز
میتوان همین استراتژیهای کنترلی را پیاده نمود .چون  Idو Iq
جریانهای شبکه در محورهای متعامد هستند ،لذا استفاده از تئوری
محورهای مرجع گردان ،تبدیل پارک میتواند منطبق بر روش فوق باشد
[.]61

()7

sin 

EV

P

X

()8

2

V

X

cos  

EV

Q

X
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XI2

E2
E1

XI1
E sin  2  XId2

XId1



2

V
XIq E sin  1

1

Id
Iq I

E cos  1
E cos  2

شکل  :5کنترل توان اکتيو در توان راکتيو ثابت
XI2

E2

E1
XI1

E sin   XId

1
XIq

I2

2

Id1

V1,V2

I1

Iq1

E cos  1
E cos  2

شکل  :6کنترل توان راکتيو در توان اکتيو ثابت

 -2-4میرایی نوسانات
در شبکه قدرت میتوان دو کانال کنترلی توان اکتیو-فرکانس و توان
راکتیو-ولتاژ تعریف نمود .چون مجموعه باطری و اینورتر میتواند هم
توان اکتیو و هم توان راکتیو خروجی را بهصورت تولیدی یا مصرفی
کنترل کند ،لذا دو کانال کنترلی فوق بهراحتی توسط مجموعه باطری و
اینورتر قابل پیادهسازی هستند .هنگامی که در یک شبکه دامنه ولتاژ
زیاد شود ،میتوان با دریافت توان راکتیو از شبکه و مصرف آن در اینورتر
دامنه ولتاژ را کاهش داد .بهعبارتدیگر در این حالت اینورتر به مد کاری
سلفی میرود که طی این فرایند ،توان اکتیو اینورتر ثابت است .همچنین
در زمان کاهش دامنه ولتاژ شبکه ،اینورتر میتواند با تزریق توان راکتیو
و عمل در مد خازنی ،پروفیل ولتاژ را باال ببرد .لذا هنگامی که در شبکه
نوسان ولتاژ وجود دارد ،اگر توان راکتیو خروجی اینورتر متناسب و همفاز
با نوسان ولتاژ تغییر کند ،میتواند در میرایی نوسانات و بهبود پایداری
بهخوبی به شبکه کمک کند .همچنین در کانال کنترلی توان اکتیو-
فرکانس ،هنگامی که در شبکه قدرت ،توان مکانیکی ورودی ژنراتور از
توان الکتریکی خروجی بیشتر است ،ماشین شروع به سرعت گرفتن
مینماید و نوسان فرکانس و توان (نوسان زاویه قدرت یا زاویه گشتاور
ماشین) در شبکه مشاهده میشود .اگر در این حالت ،توان الکتریکی را
بتوان همفاز و متناسب با توان مکانیکی افزایش داد ،نوسانات شبکه
سریعتر میرا میگردند .همچنین در زمانی که توان مکانیکی از توان
الکتریکی کمتر است ،ماشین شروع به کاهش سرعت مینماید و در این
زمان باید توان الکتریکی را متناسب با توان مکانیکی کاهش داد .لذا اگر
شارژ و دشارژ توان اکتیو در باطری متناسب و همفاز با نوسانات توان
شبکه باشد ،میتواند در میرایی نوسانات و بهبود پایداری نقش مؤثری
ایفا نماید.
 -3-4کنترلکنندهها و پایدارسازهای تحت مطالعه
در این مقاله ،دو حلقه کنترلی برای کنترل توانهای اکتیو و راکتیو
بهصورت مجزا در نظر گرفته شده است .برای کنترل هر حلقه ،یک

Serial no. 81

یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای . . .

کنترلکننده تناسبی-انتگرالی  PIروی آن حلقه نصب میگردد .همچنین
یک کنترلکننده مکمل بر روی هر حلقه نصب شده تا میرایی نوسانات
در شبکه را بهبود بخشد و پایداری شبکه را در برابر خطا افزایش دهد.
این کنترلکننده مکمل معموالً بهعنوان میراساز یا پایدارساز نیز شناخته
میشود .شکل  4حلقههای کنترلی توان اکتیو و راکتیو را نشان میدهد.
برای طراحی کنترلکننده مجزای توان اکتیو و راکتیو ،ابتدا طبق روابط
( )3و ( )68مقادیر سه فاز جریان و ولتاژ خروجی اینورتر از حوزه  abcبه
حوزه  dqoمنتقل میشوند .سپس همانطور که روابط ( )66و ( )62نشان
میدهد ،توانهای محورهای  dو  qمحاسبه میشوند که چون این توانها
بر هم عمود هستند ،طبعاً همان توانهای اکتیو و راکتیو در فضای abc
خواهند بود .پس از آن دو کنترلکننده تناسبی-انتگرالی  PIمطابق
رابطههای ( )63و ( )67بر روی دو حلقه کنترلی توان اکتیو و توان راکتیو
قرار میگیرند که توانهای اکتیو و راکتیو را بر روی مقادیر مرجع تنظیم
مینمایند .درنهایت خروجیهای دو حلقه کنترلی که در محورهای  dو
 qهستند ،دوباره با استفاده از رابطه ( )62به حوزه  abcمنقل شده و
تبدیل به سیگنالهای مدنظر برای  PWMمیگردند.
Δf

Stabilizer
Ps

-

P

Controller

abc/dq

-

+

Vabc

Pref
PWM

dqo/
abc

P-Q
Qref

+

Controller

-

Iabc

abc/dq

Q

Q

s

Stabilizer
Δv
شکل  :7حلقههای کنترلی توان اکتيو و راکتيو با پايدارساز
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()01
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)

KI 2
s

1

1
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()01

)  sin( t
1  I d 
2
 
 sin( t 
) 1 I 
3
 q
2
 
 sin( t 
) 1 I0 

3


)  I a   cos(t
  
2
)  I b   cos(t  3
2
I  
)  c  cos(t 

3

ساختار دو پایدارساز موجود در شکل  ،7در شکلهای  8و  9نمایش
داده شده است .پایدارساز شکل  8برای میراسازی نوسانات توان اکتیو
بهکار میرود و سیگنال ورودی آن نوسانات فرکانسی ( )∆fاست .سیگنال
خروجی این پایدارساز همفاز با نوسانات سرعت میباشد و میتواند در
میراسازی نوسانات توان اکتیو به حلقه کنترلی توان اکتیو کمک نماید.
همانطور که شکل  7نشان میدهد ،خروجی این پایدارساز به حلقه
کنترلی توان اکتیو اعمال شده است .همچنین پایدارساز شکل  9برای
میراسازی نوسانات توان راکتیو طراحی شده است و سیگنال ورودی آن
نوسانات ولتاژ ( )∆vمیباشد .چون نوسانات ولتاژ همفاز با نوسانات توان
راکتیو میباشد ،لذا این پایدارساز میتواند در میراسازی نوسانات به حلقه
کنترلی توان راکتیو کمک نماید .همانطور که شکل  7نشان میدهد،
خروجی این پایدارساز به حلقه کنترلی توان راکتیو اعمال شده است.
پایدارساز شامل یک ضریب ،یک بلوک به عنوان فیلتر ( )washoutو
دو بلوک جبرانساز پسفاز -پیشفاز ( )lead-lagمیباشد .بلوک فیلتر
درواقع یک فیلتر باالگذر است که فرکانس کار حالت ماندگار مدار (11
یا  01هرتز) را فیلتر نموده و مانع ورود آن به داخل پایدارساز میشود.
لذا در شرایط کار عادی مدار ،سیگنال ورودی جبرانساز صفر باشد و
فقط در موقع اغتشاش و نوسان وارد مدار شود .معموالً ضریب ثابت این
فیلتر یعنی  Twبرابر  68ثانیه در نظر گرفته میشود .همانطور که
مشخص است ،پایدارساز دارای دو بلوک جبرانساز پسفاز-پیشفاز
( )lead-lagشامل چهار پارامتر  T1-T4و یک ضریب ثابت  KDCاست.
هدف تنظیم بهینه این  2پارامتر برای هر پایدارساز میباشد.

Ps

1+sT3
1+sT4

1+sT1
1+sT2

sTw
1+sTw

KDC1

Δf

یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای . . .

در واقع سطح زیر نوسانات یک سیگنال را اندازهگیری مینماید .لذا
هرچقدر سطح زیر نوسانات کمتر باشد ،میرایی نوسانات شبکه کمتر بوده
و سریعتر به حالت ماندگار میرسند[ .]63بر این اساس ،هدف کمینه
نمودن پارامتر  ITAEدر شبکه میباشد که به صورت رابطه ( )61تعریف
میشود .این تابع هدف ،سطح زیر نوسانات مربوط به منحنی توان اکتیو
و توان راکتیو را محاسبه مینماید.
()61

Qs

1+sT7
1+sT8

1+sT5
1+sT6

sTw
1+sTw

KDC2

ΔV

شکل  :9ساختار پايدارساز جانبی تحت مطالعه برای توان راکتيو

 -5طراحی کنترلکننده با الگوریتم هوشمند
 -1-5تابع هدف بهینهسازی
برای بهینهسازی پارامترهای کنترلکنندهها و پایدارسازها ،تابع هدف
بهینهسازی بهصورت رابطه ( )61در نظر گرفته میشود .این تابع هدف

Serial no. 81

0

0

 -2-5فرمولبندی ریاضی مسئله به فرم استاندارد
مسئله طراحی بهینه ضرایب کنترلکنندهها و پایدارسازها ،به شکل یک
مسئله استاندارد بهینهسازی مقید ارائه میگردد .این مسئله بهصورت
مجموعه روابط زیر میباشد:
()64

) Min( ITAE
s.t .

()61
()63
()28
()26
()22
()23
()27
()22

min
max
K P1
< K P1 < K P1
min
max
K P2
< K P2 < K P2
min
max
K I1
< K I1 < K I1
min
max
K I2
< K I2 < K I2
min
max
K DC1
< K DC1 < K DC1
min
max
K DC2
< K DC2 < K DC2
min
max
T1
< T1 < T1
min
max
T2
< T2 < T2

()21

max

()24

max

()21

max

()23

max

()38
شکل  :8ساختار پايدارساز جانبی تحت مطالعه برای توان اکتيو

t

t

ITAE   t ΔP dt   t ΔQ dt

()36

< T3 < T3

< T4 < T4

< T5 < T5

min
min

min
min

T3
T4

T5
T6

< T6 < T6
min
max
T7
< T7 < T7
min
max
T8
< T8 < T8

تابع هدف ( )64نشاندهنده مجموع سطح زیر نوسانات توان اکتیو
و توان راکتیو میباشد که باید کمینه گردد .تعریف تابع هدف به این
صورت نشاندهنده این مسئله است که چنانچه خطا و یا اغتشاشی در
سیستم وجود نداشته باشد مقدار این شاخص برابر صفر است .قیدهای
( )08تا ( )10بیانگر محدودیت روی پارامترهای کنترلکنندههای داخلی
حلقههای کنترلی میباشد .قیدهای ( )11و ( )23بهترتیب نشاندهنده
محدودیت روی ضریب پایدارساز حلقه کنترلی توان اکتیو و راکتیو
میباشند .همچنین قیدهای ( )27تا ( )36بیانگر محدودیت بلوکهای
پیشفاز-پسفاز پایدارساز هستند.
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 -3-5حل مسئله بهینهسازی
در این مقاله ،برای تنظیم نمودن ضرایب کنترلکنندهها و حل مسئله،

pso

از الگوریتم بهینهسازی  PSOتطبیقی و اصالحشده استفاده میگردد.
الگوریتم فوق ،یک الگوریتم شناختهشده میباشد و بهطور وسیعی برای
حل مسائل خطی ،غیرخطی ،ترکیب عدد صحیح و پیوسته بهکار رفته
است و جزئیات بیشتر آن میتواند در مراجع ] [24-21یافت شود.
همچنین در این مقاله ،ضریب وزنی یا اینرسی الگوریتم بهصورت تطبیقی
متناسب با تعداد تکرار الگوریتم تغییر میکند تا منجر به یک الگوریتم

()17

تطبیقی گردد و پاسخهای بهتری را پیدا نماید .بهعالوه ،از خصوصیات
الگوریتمهای دیگر مانند الگوریتم ژنتیک نیز در الگوریتم استفاده شده

()24( ) 11

()31( )18

است تا الگوریتم اصالح شده بهدست آید.
مطابق فلوچارت ارائه شده در شکل  ،68ابتدا یک جمعیت اولیه
برای مسئله تولید می شود  .جمعیت اولیه یک ماتریس می باشد که
هر سطر این ماتریس یک ذره نامیده می شود  .هر ذره یک پاسخ
ا حتمالی برای مسئله تحت مطالعه می باشد  .هر ذره دارای تعدادی
عضو می باشد که تعداد ع ضوها برابر تعداد متغیرهای بهینه سازی
می باشد .به عنوان مثال اگر د ر یک مسئله  688متغیر برای
بهینه سازی وجود داشته باشد ،هر ذره دارای  688عضو خواهد بود.

شکل  :11فلوچارت حل مسئله با الگوريتم هوشمند

به عبارت دیگر  ،ماتریس جمعیت دارای  688ستون خواهد بود .تعداد

 -6اطالعات شبکه تحت مطالعه

سط رهای ماتریس جمعیت هم معموالً به صورت دلخواه توسط طراح

جدول  2خالصهای از پارامترهای شبکه تحت مطالعه شامل پارامترهای
ژنراتورهای سنکرون ،ترانسفورماتورها و بارها ارائه میدهد .محدوده
پارامترهای کنترلکنندهها و پایدارسازها نیز در جدول  3ذکر شده است.
مقاومت و راکتانس خط به ترتیب برابر  68اهم و  8/886هانری و ولتاژ
 DCباطری  6378ولت میباشد.

انتخاب می شود که دو ی ا سه برابر تعداد متغیرهای بهینه سازی
می باشد .مثالً اگر تعداد ستون ها (یا همان متغیرهای بهینه سازی
 688باشد) ،تعداد سطرهای ماتریس می تواند  388انتخاب گردد .در
مرحله بعدی فلوچارت ،یک ذره (یک پاسخ احتمالی برای مسئله) از
جمعیت انتخاب می شود  .پارامترهای متناسب با این ذره بر روی

جدول  :2اطالعات شبکه تحت مطالعه

کنترل کننده های داخلی و پایدارسازهای شبکه تنظیم می شوند.

Pn=288MW, vn=63/1kV, Kd=8, R= 8/2262
pu, X=8/22pu, pm=8/426137pu,
Vf=6/834pu

ژنراتور6

شبیه سازی غیرخطی می شود .اگر شبکه ناپایدار شود ،ذره مذکور
در غیر این صورت تابع هدف مسئله محاسبه شده و سپس قیدها

Pn=288MW, vn=63/1kV, Kd=8,
R=8/2262pu, X=8/22pu, pm=8/426137pu,
Vf=6/834pu

ژنراتور2

Δ-ʎg, V1 ph-ph (Vrms)=118v,
R1(p.u.)=1/111, X1(p.u.)=1/11,
(Vrms)=111v, R2(p.u.)=1/111,V2 ph-ph
X2(p.u.)=8/87

ترانسفورماتور6

همین روند برای تمام ذره های جمعیت انجام می گردد و بهترین ذره

Δ-ʎg, V1 ph-ph (Vrms)=01/8kv,
R1(p.u.)=1/1117, X1(p.u.)=1/18, V2 ph-ph
(Vrms)=111/109v, R2(p.u.)=1/1117,
X2(p.u.)=8/81

ترانسفورماتور2

ترانسفورماتور3

غیر این صورت جمعیت مطابق قوانین الگوریتم به روز شده و فرآیند

Δ-ʎg, V1 ph-ph (Vrms)=01/8kv,
R1(p.u.)=1/1117, X1(p.u.)=1/18, V2 ph-ph
(Vrms)=111/109v, R2(p.u.)=1/1117,
X2(p.u.)=8/81
Pload=1kW, Qload=0/5kvar

بار6

Pload=10MW, Qload=0

بار2

مذکور تکرار شده تا پاسخ بهینه به دست آید.

Pload=10MW, Qload=0

بار3

سپس یک اغتشاش به شبکه اعمال می گردد و شبکه در حوزه زمان
به عنوان یک پاسخ ناممکن تلقی شده و ذره بعدی انتخاب می شود،
بررسی می گردند .اگر قیدهای مسئله نقض گردند ،ذره مذکور به
عنوان یک پاسخ ناممکن تلقی شده و ذره بعدی انتخاب می شود.
با کم ترین هزینه به دست می آید .سپس شرایط همگرایی الگوریتم
بررسی می شود که مثالً می تواند مشابه بودن پاسخ ها طی چندین
تکرار متوالی باشد .اگر طی چندین تکرار متوالی پاسخ مشابهی
به دست آمد ،یعنی پاسخ نهایی به دست آمده است و مسئله پاسخ
بهینه تر ندارد .لذا فرآ یند تکرا ری حل مسئله به پایان می رسد .در
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جدول  :3اطالعات کنترلکنندهها
KP1min=8/88886, KP1max=8/8882,
KI1min=8/86, KI1max=8/87
min
KP2 =8/88886, KP2max=8/8882,
KI2min=8/886, KI2max=8/82
KDC1 min=0, KDC1 max=1, T1min=1/01,
T1max=1/11, T2min=1/110,
T2max=1/11, T3min=1/110,
T3max=1/111, T4min=1/110,
T4max=1/11
min
KDC2 =3, KDC2 max=5, T5min=0/3,
T5max=0/5, T6min=0/0001,
T6max=0/00, T7min=0/001,
T7max=0/005 T8min=0/001,
T8max=0/00

کنترلکننده داخلی برای
کنترل توان اکتیو
کنترلکننده داخلی برای
کنترل توان راکتیو

پایدارساز توان اکتیو

جدول :5مقايسه تابع هدف با الگوريتمهای مختلف
PSO

GA

بدون
پایدارساز

با اتصال
پایدارساز

بدون
پایدارساز

با اتصال
پایدارساز

631/8228

34/7232

611/3262

18/1111

خطای
تکفاز
6

278/2126

648/1227

266/4114

621/2882

خطای
تکفاز
2

763/212

226/2311

348/3822

633/1336

خطای
دو فاز

33/1217

13/7823

17/6831

23/1476

خطای
سهفاز

پایدارساز توان راکتیو

 -7نتایج شبیهسازی
همانطور که بیان شد ،مسئله بهینهسازی ارائهشده برای تنظیم بهینه
پارامترهای کنترلکنندههای  PIو پایدارسازها ،توسط الگوریتم
اصالحشده  PSOحل میگردد .نتایج این بهینهسازی در جدول  7و 2
ارائه شدهاند .همانطور که مشخص است ،تمام پارامترها در محدوده
مجاز تعریفشده میباشند و قیدهای مسئله بهخوبی رعایت شدهاند.
قابل ذکر است که برای دستیابی به پاسخهای مناسب و تضمین بهینه
بودن جوابها ،مسئله چندین بار توسط الگوریتم فوق حل شده است
و نتایج با نتایج الگوریتم ژنتیک مقایسه شده تا از صحت پاسخها
اطمینان حاصل شود .همچنین تنظمیات متغیرهای الگوریتم
بهینهسازی چندین بار تغییر یافته است تا بهترین و بهینهترین پاسخها
بهدست آیند .برای اطمینان از صحت پاسخها ،مقادیر بهدستآمده
متغیرها با استفاده از دو الگوریتم ژنتیک و  PSOمورد مقایسه قرار
گرقتهاند .همانطور که مشخص است الگوریتم پیشنهادی PSO
پاسخهای بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک بهدست میآورد .همچنین
سرعت یافتن پاسخ آن کمتر است و در تعداد تکرار کمتری پاسخ
بهدست میآید.
جدول  :4مقادير بهينه پارامترهای کنترلکنندههای  PIو پايدارسازها
مقدار بهینه

پارامتر

8/8882
8/8886

KP1
KP2

بهرههای تناسبی

8/8288
8/8688

KI1
KI2

بهرههای انتگرالی

6/8243
3/8787

KDC1
KDC2

بهرههای کنترلی
پایدارسازها

8/2288
8/8688
8/8828
8/8688
8/2888
8/8688
8/8828
8/8688

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

ثابتهای زمانی پایدارسازها
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 -1-7شبیهسازی کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو
در این بخش به بررسی توانایی مجموعه باطری-اینورتر در کنترل مجزای
توان اکتیو و راکتیو پرداخته میشود .دو حالت کنترلی مدنظر بهصورت
کنترل توان اکتیو در توان راکتیو ثابت و کنترل توان راکتیو در توان
اکتیو ثابت میباشند.
 -1-1-7کنترل توان اکتیو در توان راکتیو ثابت
بهمنظور بررسی توانایی سیستم طراحیشده در کنترل توان اکتیو و
راکتیو ،تغییرات مقادیر مرجع توان اکتیو و راکتیو بهصورت پلهای انجام
میپذیرد .درواقع ،با اعمال سیگنال پله به مراجع توان اکتیو و راکتیو،
توان مرجع از یک مقدار قبلی بر روی یک مقدار جدید قرار میگیرد و
انتظار این است که توانهای واقعی خطوط نیز مطابق این تغییرات
سیگنال مرجع ،دچار تغییر شده و مقادیر مرجع را ردیابی کنند.
شکل  66تغییر توان اکتیو از  412/7وات (تولیدی یا دشارژ) به -28
وات (مصرفی یا شارژ) را تحت شرایط توان راکتیو ثابت نشان میدهد.
در این شکل ،سیگنال پله برای تغییر توان در لحظه  8/3ثانیه اعمال
شده است به این منظور که در این زمان مرجع توان اکتیو تغییر داده
شده و از مقدار  412/7به مقدار  -28میرسد .همانطور که مشخص
است ،کنترلکنندهها بهخوبی توانستهاند توان اکتیو را از حالت شارژ به
دشارژ تغییر جهت دهند ،درحالیکه توان راکتیو شبکه بر روی مقدار
قبلی خود ثابت مانده و تغییر نداشته است .تغییرات دامنه مدوالسیون و
زاویه مدوالسیون متناسب با این حالت ،در شکل  62نشان داده شده
است .همانطور که مشخص است ،سیگنال  PWMبا تغییر زاویه و فاز
سیگنالی کنترلی بهخوبی توانسته است مد کنترلی توان اکتیو در توان
راکتیو ثابت را اجرا نماید .همچنین ولتاژ خروجی و توانهای ظاهری
(ترکیب دو توان اکتیو راکتیو) خروجی اینورتر ،بهترتیب در شکلهای
 63و  67نمایش داده شدهاند و به خوبی میتوان تغییرات ایجاد شده در
ولتاژ و توان را مشاهده نمود .درواقع در این حالت ،کنترلکننده با تغییر
مناسب دامنه و فاز ولتاژ خروجی اینورتر ،کنترل توان اکتیو در توان
راکتیو ثابت را پیاده مینماید .همچنین تغییرات توان ظاهری بین اینورتر
و شبکه که در بردارنده هر دو توان اکتیو و راکتیو است بهخوبی نشان
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میدهد که فقط در لحظه اعمال اغتشاش به شبکه ،توان دچار اعوجاج
شده است.

-2-1-7کنترل توان راکتیو در توان اکتیو ثابت
شکل  62تغییرات توان راکتیو از مقدار ( -26811تزریقی یا تولیدی) به
مقدار  688وار (جذبی یا مصرفی) را نشان میدهد درحالیکه توان اکتیو
ثابت میباشد .همانطور که مشاهده میشود ،نه تنها میتوان توان اکتیو
و راکتیو را بهصورت مجزا کنترل نمود ،بلکه بهخوبی میتوان جهت توان
اکتیو و راکتیو را نیز تغییر داد .بهعبارتدیگر توان راکتیو را از حالت
تولیدی به حالت مصرفی برد و برعکس .سیگنال کنترلی اینورتر ()PWM
در شکل  61نشان داده شده است و دامنه و زاویه مدوالسیون نیز در
شکل  64نشان داده شدهاند .همانطور که مشخص است ،این سیگنال
متناسب با تغییرات در توان اکتیو و راکتیو تغییر نموده تا حالت کنترلی
مورد نظر را ایجاد نماید .توان ظاهری مبادله شده نیز در شکل  61نشان
داده شده است.

شکل  :12تغييرات دامنه مدوالسيون و زاويه مدوالسيون

شکل  :15کنترل توان راکتيو در توان اکتيو ثابت

خط تيره :دامنه مدوالسيون ،خطچين :زاويه مدوالسيون

خط تيره :توان اکتيو ،خط چين :توان راکتيو

شکل  :11کنترل توان اکتيو در توان راکتيو ثابت
خط تيره :توان اکتيو ،خطچين :توان راکتيو

شکل  :16سيگنال  PWMبرای حالت کنترل توان راکتيو در توان اکتيو
شکل  :13ولتاژ خروجی اينورتر در مد کنترل توان اکتيو

ثابت

شکل  :17تغييرات دامنه مدوالسيون و زاويه مدوالسيون برای حالت
کنترل توان راکتيو در توان اکتيو ثابت
شکل  :14توان ظاهری مبادلهشده بين اينورتر و شبکه
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خط تيره :دامنه مدوالسيون ،خطچين :زاويه مدوالسيون
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شکل  :18توان ظاهری مبادلهشده بين اينورتر و شبکه در مد کنترلی
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مرحله تغییر داده میشود .در لحظه  1/1ثانیه ،بار به مقدار  011درصد
بار نامی افزایش پیدا کرده است .بهعبارتدیگر باری با مقدار  11درصد
مقدار نامی به شبکه اضافه شده است .سپس در لحظه  1/0ثانیه ،بار به
مقدار  71درصد بار نامی کاهش یافته است یعنی  11درصد بار قطع
شده است .شکل  10نشان میدهد که توانهای اکتیو و راکتیو ،بعد از
اعمال هر اغتشاشی کمی دچار نوسان میگردند ،ولی سپس به مقدار
نامی خود برگشته و بر روی مقادیر قبل از اغتشاش تثبیت شدهاند .این
امر توانایی سیستم کنترلی را بهخوبی نمایش میدهد.

توان راکتيو در توان اکتيو ثابت

 -3-1-7تغییرات پلهای در مقادیر مرجع توانها
به منظور نمایش بهتر توانایی کنترلکنندههای طراحیشده در کنترل
مجزای توان اکتیو و راکتیو ،مقادیر مرجع توان اکتیو و راکتیو طی چند
مرحله تغییر داده میشوند تا قابلیت سیستم کنترلی طراحیشده بهتر
نمایش داده شود .شکل  09نشاندهنده تغییرات پلهای توان اکتیو
خروجی اینورتر در حالت توان راکتیو ثابت میباشد .همانطور که
مشخص است ،متعاقب چندین تغییر متناوب در توان اکتیو ،توان راکتیو
همچنان ثابت میباشد .همچنین شکل  11نیز نشاندهنده ثبات توان
اکتیو بهازای تغییرات پلهای توان راکتیو میباشد .در این حالت نیز
توانایی سیستم در کنترل توان راکتیو در توان اکتیو ثابت بهخوبی
مشخص است.

شکل  :21توان اکتيو و راکتيو اينورتر بهازای تغيير پلهای بار
خط تيره :توان اکتيو ،خط چين :توان راکتيو

 -2-7اثر پایدارسازها بر روی پایداری و میرایی نوسانات
برای نشان دادن اثر پایدارسازهای طراحیشده بر روی میرایی نوسانات
و رفتار دینامیکی شبکه ،چندین خطای مختلف با زمانهای متفاوت در
شبکه اعمال میشود تا رفتار شبکه در برابر اغتشاشات بزرگ بررسی
گردد .سپس برای مقایسه بهتر و نشان دادن اثر مثبت پایدارسازها بر
روی میرایی نوسانات ،شبکه با وجود پایدارساز با حالت بدون پایدارساز
مقایسه میگردد .اغتشاشات لحاظ شده بهصورت زیر هستند:
 اتصال کوتاه تکفاز به زمین روی شین بار به مدت  8/6ثانیه
 اتصال کوتاه تکفاز به زمین به روی شین بار به مدت  8/2ثانیه

شکل  :19توان اکتيو و راکتيو اينورتر بهازای تغيير پلهای توان اکتيو
خط تيره :توان اکتيو ،خط چين :توان راکتيو

 اتصال کوتاه دوفاز به زمین روی شین ژنراتور  6به مدت  8/6ثانیه
 اتصال کوتاه سهفاز به زمین روی شین بار به مدت  8/86ثانیه
شکلهای  22و  23نشاندهنده توان اکتیو و راکتیو خروجی مجموعه
اینورتر-باطری بهسمت شبکه تحت خطای تک فاز مدت  8/6ثانیه

میباشند .همچنین پارامترهای  PWMتحت این خطا در شکلهای 27
و  22نمایش داده شدهاند .همانطور که مشخص است توانهای اکتیو و
راکتیو در هر دو سیستم با پایدارساز و بدون پایدارساز بعد از رفع خطا
بر روی مقادیر قبل از خطا قرار میگیرند و این نشاندهنده رفتار صحیح
سیستم کنترلی طراحیشده میباشد .اما نتایج نشان میدهند که
شکل  :21تغييرات توان اکتيو و راکتيو خروجی اينورتر بهازای تغيير
پلهای توان راکتيو
خط تيره :توان اکتيو ،خط چين :توان راکتيو

 -4-1-7تغییرات پلهای در بار شماره 1
بهمنظور نمایش توانایی سیستم کنترلی در تثبیت توان اکتیو و راکتیو
بین باطری و شبکه ،بار شماره  6که در شبکه مشخص است ،در دو
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سیستم با وجود پایدارساز جانبی توانسته است نوسانات را سریعتر میرا
نموده و دامنه نوسانات نیز بهصورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
این قضیه هم در توان اکتیو و هم در توان راکتیو خروجی مشاهده
میشود .لذا نتایج بر تأثیر مثبت پایدارسازها در بهبود رفتار دینامیکی
شبکه و افزایش حاشیه پایداری تأکید دارند .همچنین ،پارامترهای
سیگنال کنترلی  PWMنیز نشان میدهند که سیگنال کنترلی با وجود
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پایدارساز سریعتر میرا شده است .شکل  21توان اکتیو عبوری از اینورتر
را تحت خطای تکفاز به مدت  8/2ثانیه نمایش میدهد و شکل 24
نشاندهنده توان اکتیو بین باطری و شبکه تحت خطای دو فاز میباشد.
همچنین سیگنال کنترلی  PWMتحت این خطا در شکل  21برای دو
حالت با پایدارساز و بدون پایدارساز نشان داده شدهاست .بهخوبی
مشخص است که پایدارساز توانسته است تأثیر مثبتی بر عملکرد اینورتر
و شبکه داشته باشد و نوسانات ناشی از خطا را بهخوبی میرا نماید.
همچنین توانهای اکتیو و راکتیو بعد از رفع خطا بر روی مقدار قبل از
خطا قرار میگیرد و بر صحت رفتار سیستم کنترلی تاکید مینماید .نتایج

شکل  :24زاويه  PWMمتعاقب خطای اتصال کوتاه تکفاز
خط تيره :با پايدارساز ،خطچين :بدون پايدارساز

همچنین نشان میدهند که سیگنال کنترلی  PWMدر شبکه با وجود
پایدارساز سریعتر به حالت ماندگار میرسد که منجر به بهبود رفتار
سیستم اینورتر و باطری میگردد .درنهایت ،نتایج تحت خطای اتصال
کوتاه سهفاز در شکل  23ارائه شده است که بیانگر رفتار مناسب
پایدارساز طراحیشده بر عملکرد مجموعه باطری-اینورتر میباشد.
همچنین برای مقایسه بهتر و بررسی اثر پایدارساز ،معیار  ITAEبرای
حالتهای مختلف محاسبه شده و در جدول  1ارائه شده است .نتایج
نشان میدهد که شبکه با وجود پایدارساز حاوی نوسانات کمتری است.
قابل ذکر است که در این مقاله از مساحت مربوط به سطح زیر نوسانات

شکل  :25دامنه  PWMمتعاقب خطای اتصال کوتاه تک فاز
خط تيره :با پايدارساز ،خطچين :بدون پايدارساز

بهعنوان تابع هدف استفاده میشود ،لذا معیار فوق در حالت بدون خطا
برابر صفر میباشد.

شکل  :26توان اکتيو بين باطری و شبکه متعاقب خطای اتصال کوتاه
شکل  :22توان اکتيو بين باطری و شبکه متعاقب خطای اتصال کوتاه

تکفاز به زمين به مدت  1/5ثانيه

تکفاز به زمين

خط تيره :با پايدارساز ،خطچين :بدون پايدارساز

خط تيره :با پايدارساز ،خط،چين :بدون پايدارساز

شکل  :23توان راکتيو بين باطری و شبکه متعاقب خطای اتصال کوتاه
تک فاز به زمين

شکل  :27توان اکتيو بين باطری و شبکه تحت خطای دو فاز

خط تيره :با پايدارساز ،خط چين :بدون پايدارساز

خط تيره :با پايدارساز ،خطچين :بدون پايدارساز
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جدول  :6معيار  ITAEمتعاقب خطاهای مختلف
بدون پایدارساز

با اتصال پایدارساز

611/3262

18/1111

خطای تکفاز6

266/4114

621/2882

خطای تکفاز2

348/3822

633/2336

خطای دوفاز

17/6831

23/1476

خطای سهفاز

الف
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نیز منفی میشود  .منفی شدن جریان داللت بر منفی شدن جهت
شارش توان از دشارژ به شارژ دارد .همچنین منحنی ها نشان دهنده
تعادل توان در دو بخش  ACو  DCهستند .همانطور که نتایج نشان
می دهند  ،در حالتی که مدل واقعی باطری لحاظ گردد؛ دیگر ولتاژ
باطری در هنگام شارژ و دشارژ ثابت نمی باشد و تغییر می کند .ولی
نکته قابل ذکر این است که با وجود مدل واقع ی باطری نیز ،سیستم
کنترلی طراحیشده به خوبی عمل می نماید و می تواند به طور مناسبی
مد کنترلی توان اکتیو در توان راکتیو ثابت و برعکس را اجرا نماید.
قابل ذکر است که مبحث اصلی این مقاله بر روی مدلسازی باطری
نبوده است ،بلکه بر روی کنترل باطری بوده است .لذا در قسمت های
قبلی از مدل سادهشده باطری بهصورت باطری ایده آل با مقاومت
داخلی استفاده شده بود .ولی نتایج نشان می دهند که با هر دو مدل
واقعی و ایده آل می توان استراتژی کنترلی پیشنهادشده در این مقاله
را پیاده سازی نمود.

ب

شکل  :28سيگنال  PWMمتعاقب خطای اتصال کوتاه دوفاز
الف -شبکه با وجود پايدارساز ،ب -شبکه بدون پايدارساز

شکل  :31کنترل توان اکتيو در توان راکتيو ثابت
خط تيره :توان اکتيو ،خطچين :توان راکتيو

شکل  :29توان اکتيو بين باطری-شبکه تحت خطای سهفاز
خط تيره :با پايدارساز ،خطچين :بدون پايدارساز
 -3-7شبیهسازی با مدل واقعی باطری Ni-MH

در این قسمت ،مدل واقعی و کامل باطری  Ni-MHدر شبیه سازی ها
استفاده می شود .مدل مذکور از نرم افزار  MATLABاستخراج گردیده
است و به طور کامل شرایط واقعی باطری را لحاظ می کند .به منظور
شبیه سازی  ،مقدار مرجع توان اکتیو از  412/7وات به  -28وات تغییر
می یابد .شکل  38نشان دهنده تغییر توان اکتیو در توان راکتیو ثابت
است و به خوبی مشخص است که توان اکتیو از  412/7وات به -28
وات می رسد درحالیکه توان راکتیو ثابت است .شکلهای  36و 32
نشان دهنده ولتاژ و جریان باطری ،متعاقب اعمال پله مورد نظر
هستند .مشخص است ولتاژ باطری دچار تغییرات می گردد و جریان
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شکل  :31ولتاژ باطری متعاقب کنترل توان اکتيو

شکل  :32جريان باطری متعاقب کنترل توان اکتيو
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کلمات مخفف

 نتیجهگیری-8

BSS

Battery Storage System

CAES

Compressed Air Energy Storage

FBESS

Flow Battery Energy Storage System

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

ITAE

Integral of Time and Absolute Error

MCFC

Molten carbonate fuel cell

PHS

Pumped Hydro Storage

PI

Proportional Integral

PSO

Particle Swarm Optimization

PSS

Power System Stabilizer

PWM

Pulse Width Modulation

SMES

Superconducting Magnetic Energy Storage

TES

Thermal Energy Storage
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