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. منابع تولید پراکنده که استفاده از آنها روزبهروز در حال افزایش است بدون سیستم کنترل دقیق عملکرد مناسب و مؤثری نخواهند داشت:چکیده
 منابع تولید پراکنده. تأثیر کمتری در کنترل فرکانس شبکه دارند،منابع تولید پراکنده در مقایسه با ژنراتور سنکرون به علت عدم داشتن اینرسی کافی
 بهطوریکه این مبدلها در دو مد کنترل ولتاژ و توان کار،با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت به شبکههای فشار ضعیف متصل میگردند
 در این مقاله روش کنترل جدیدی بهمنظور بررسی نقش مشارکتی مبدلهای منبع ولتاژ با ماشین سنکرون در کنترل فرکانس ریزشبکه.میکنند
زاویه بهبودیافته همراه با کنترلکننده تطبیقی غیرخطی در مبدلها بهمنظور- در این راستا ابتدا روش کنترل ترکیبی دروپ فرکانس.ارائه میگردد
 با استفاده از شبیهسازی سیستم نمونه در نرمافزار سیمولینک متلب، صحت عملکرد روش ارائهشده، درنهایت.کنترل توان و فرکانس ارائه میگردد
.مورد ارزیابی و تأیید قرار میگیرد
 کنترل فرکانس،زاویه- دروپ ترکیبی فرکانس، نقش مشارکتی مبدل منبع ولتاژ:واژههای کلیدی

Novel control method of voltage source converter and
synchronous generator to frequency control in a microgrid
A. karimi1, PHD student; Hossein Fallahzadeh-Abarghouei2, Assistant Professor; M. Nayeripour3, Professor
1- Department Of electrical, Nourabad mamasani Branch, Islamic Azad University, Nourabad mamasani, Iran, Email:
alikarimi.ep@gmail.com
2- Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Higher Education Center of Eghlid, Eghlid, Fars, Iran, Email:
hossein.fallahzadeh@eghlid.ac.ir
3- Faculty of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran, Email: nayeri@sutech.ac.ir
Abstract: Now days using of distributed generations (DG) are growing. Without considering appropriate controller, their operation is
not useful and efficiency. DG has less impact on the network frequency than synchronous generator (SG) due to its low inertia compared
to SG. DGs using power electronic converters are connected to low-voltage networks, so that converters work in voltage control mode
and power control mode. In this paper, a new control method to investigate the role of participatory voltage source converters with
synchronous machine to frequency control of the microgrid has been presented. In this regard, the cascaded frequency-angle loop
control with adaptive nonlinear controller in order to power sharing and frequency control is used. In the following, new algorithm for
evaluating the effects of VSCs with synchronous generator is presented. Finally, the accuracy and authenticity of the proposed method,
using simulations used in software Simulink Matlab evaluated and approved.
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 -1مقدمه
در یک سیستم قدرت ثابت نگهداشتن فرکانس با ایجاد توازن توان اکتیو
بین منبع تولید و مصرفکننده تحقق مییابد .عدم تعادل توان اکتیو از
تأثیر آن بر سرعت یا فرکانس ژنراتور احساس میشود ،در صورت کاهش
بار و اضافه بودن تولید ژنراتور تمایل به افزایش سرعت روتور و فرکانس
خود دارد و درحالت افزایش بار و کمبود تولید ،سرعت و فرکانس ژنراتور
کاهش خواهد یافت .ولتاژ و فرکانس از مشخصههای اصلی یک شبکه
میباشند که کیفیت توان یک شبکه الکتریکی را بیان میکند .در واقع
مسئله کنترل فرکانس به تنظیم و تعادل توان اکتیو بین تولیدکنندههای
موجود شبکه و مصرفکنندهها توان بستگی دارد و با افزایش مصرف
نسبت به میزان تولید توان اکتیو ،فرکانس شبکه کاهش و با کاهش
مصرف نسبت به تولید توان اکتیو فرکانس شبکه افزایش مییابد .دریک
شبکه قدرت که شامل تعداد زیادی تولیدهای بزرگ میباشد کنترل توان
اکتیو توسط سیستم کنترل فرکانس-بار که بر روی گاورنر ژنراتورهای
سنکرون قرار دارند صورت میگیرد و با توجه به مشخصه افتی هر یک
از این سیستمهای کنترل فرکانسی تغییرات توان اکتیو بین واحدهای
مختلف تولیدی تقسیم میشود .با توجه به اینکه تعادل توان راکتیو بین
تولید و مصرف را نمیتوان بهصورت لحظهای برقرار کرد و با تأخیر همراه
میباشد و میزان مصرف نیز دائم در حال تغییر است فرکانس شبکه نیز
دچار تغییرات میگردد که میزان این تغییرات فرکانسی به عوامل
مختلفی ازجمله مشخصه پاسخ فرکانسی گاورنرها ،میزان و نسبت
تغییرات بار و پاسخ فرکانسی ژنراتورهای تولیدکننده توان اکتیو بستگی
دارد .بنابراین الزم است که بهمنظور اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات
شبکه در ارتباط با عملکرد مطلوب از نقطهنظر فرکانسی ،محدوده مجازی
بهعنوان استاندارد مجاز تغییرات فرکانسی در نظر گرفته شود که بهطور
نمونه بین 0/2 %تا  0/5 %در استانداردهای مختلف در نظر گرفته میشود.
در شبکههایی که تولیدات پراکنده نیز در تولید توان اکتیو سهم دارند
فرکانس نیز میتوانند تحت تأثیر تغییرات توان اکتیو این تولیدکنندهها
قرار گیرد .این موضوع در شبکههای جزیرهای که درواقع بهعنوان بخشی
از شبکه اصلی قدرت بوده و بنا به هر علتی از شبکه اصلی جداشده و در
حال بهرهبرداری میباشد بسیار حائز اهمیت میباشد .در این شبکه
جزیرهای الزم است تعادل توان بین منابع تولیدات پراکنده موجود و بارها
صورت پذیرد که با توجه به مدهای عملکردی ژنراتورهای تولیدکننده
توان و نحوه برقراری این تعادل توان اهمیت مسئله دوچندان میشود
چراکه ممکن است در این حالت بهمنظور تنظیم فرکانس تعدادی از بارها
با توجه به استراتژی معین و از پیش تعیینشدهای از شبکه خارج شود
و همچنین مدهای عملکردی ژنراتورها تغییر داده شود .بهطور نمونه
تعدادی از ژنراتورها را بر روی مد تولید توان ثابت و تعادل نهایی توان
اکتیو را توسط یک با چند منبع دیگر تولید کننده توان اکتیو برقرار کرد.
عمالً بهمنظور برقراری تعادل توان اکتیو و راکتیو بین تولید و مصرف
یکی از باسهای شبکه بهعنوان باس بینهایت در نظر گرفته میشود.
ژنراتور متصل به این باس با برقراری تعادل توان اکتیو و راکتیو ،اندازه و
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زاویه ولتاژ را در این باس تثبیت میکند و سایر منابع تولید در این شبکه
میتوانند در مدهای مختلف ازجمله تزریق ثابت توان اکتیو و یا راکتیو
قرار گیرند .در بررسی عملکرد شبکهای که شامل تعدادی تولیدات
پراکنده میباشد و به یک باس بینهایت متصل میباشد مشکلی ازنظر
فرکانس وجود ندارد زیرا فرض میشود که ژنراتور متصل به این باس با
تنظیم تعادل توان اکتیو و راکتیو فرکانس شبکه را تنظیم و ولتاژ باس
خود را بهعنوان مرجع تثبیت میکند .درصورتیکه توان ژنراتور متصل
به این باس که بهعنوان باس بینهایت در نظر گرفته میشود محدود
باشد و یا این باس نقطه اتصال به شبکه دیگر باشد فرض در نظر گرفتن
باس بینهایت فرض درستی نبوده و در صورت عدم توانایی این نقطه
اتصال در تنظیم و برقراری تعادل توان ،ولتاژها و فرکانس شبکه دچار
تغییرات خواهد شد .در این حالت تثبت فرکانس و ولتاژ این شبکه که
بهعنوان یک شبکه جزیرهای در نظر گرفته میشود اهمیت اساسی داشته
و الزم است کلیه واحدهای تولیدی با بهکارگیری یک استراتژی کنترلی
مناسب و هماهنگ بهطور مشترک در تنظیم فرکانس نقش داشته باشند.
مطابق تعریف ،پایداری فرکانس به مفهوم توانایی سیستم در حفظ
و تثبیت فرکانس شبکه به دنبال وقوع هر نوع اختالل هست .[1] .این
تغییر فرکانسی در شبکههای قدرت بزرگ معموالً به دنبال اختاللهای
بزرگ ازجمله ورود و خروج بارهای بزرگ ،خط و یا واحدهای تولیدی
است که پایداری فرکانسی توانایی این سیستم قدرت را در حفظ تعادل
توان و برگرداندن فرکانس به مقدار قبلی بیان میکند .ازآنجا که تغییر
تعادل توان اکتیو در کل شبکه موجب تغییر فرکانس شبکه خواهد شد،
سیستم کنترل میتواند از سیگنال فرکانس بهعنوان فیدبکی در تعادل
و تنظیم توان اکتیو (و یا بهطور معکوس) استفاده کند .دراینراستا الزم
است مطابق با یک مشخصه معینی محدوده مجازی برای تغییر فرکانس
درنظر گرفته شود که متناسب با آن سیگنال مرجع تغییر توانهای
تولیدی واحدها توسط سیستمهای کنترل تعیین شود .دراینحالت
پایداری فرکانس مفهوم قرارگرفتن فرکانس در این محدوده میباشد .در
شبکههای شامل تولید پراکنده که بهصورت جزیرهای مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد همین مفاهیم قابل کاربرد میباشد با این تفاوت که تعدادی
از واحدهای تولید ازجمله سلولهای خورشیدی و پیلهای سوختی از
طریق مبدل مربوطه که بدون اینرسی میباشند به شبکه متصل میشوند
و فرکانس آنها توسط شبکه و یا توسط حلقه قفلشده فاز تعیین
میشود .در این صورت برای هر یک از مبدلهای موجود مشخصهای
مجازی بهصورت رابطه خطی با شیب افت تغییر فرکانس برحسب تغییر
توان اکتیو تولیدی آن درنظر گرفته میشود .در این حالت الزم است
سیستم هماهنگی بین تولیدکنندهها وجود داشته که تعادل توان و
تنظیم فرکانس شبکه جزیرهای را برقرار و درنتیجه پایداری فرکانس را
تضمین کند .درصورتیکه منابع موجود توانایی تأمین توان و تثبیت
فرکانس را نداشته باشند ،بهمنظور حفظ پایداری و تنظیم فرکانس الزم
است تعدادی از بارها از شبکه خارج شود و در غیر این صورت منبع
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سنکرونی که تعیینکننده فرکانس اصلی شبکه میباشد حالت سنکرون
خود را ازدستداده و از شبکه خارج میشود که خروج واحدهای اینورتری
دیگر را بهدنبال خواهد داشت.
افزایش نفوذ تولیدات پراکنده ازیکطرف با ایجاد ظرفیت باالتر
میتواند کمک به بهبود تعادل توان اکتیو و تنظیم فرکانس نماید .اما
درصورتیکه این منابع تولید پراکنده بهصورت اینورتری بوده که بهصورت
مجازی برای آن مشخصه افتی و یا بهعبارتدیگر اینرسی مجازی در نظر
گرفته میشود ،از حد معینی بیشتر باشد ،منابع ژنراتور سنکرون موجود
قادر به نگهداری فرکانس اصلی شبکه که بقیه مبدلهای اینورتری از آن
تبیعت کند نمیباشد و موجب ناپایداری فرکانسی خواهد شد .بنابراین
از دید پایداری فرکانسی الزم است میزان این تولیدات پراکنده از حد
معینی بیشتر نباشد .عمومًا به یک مجموعه متصلبههم از منابع تولید
پراکنده ،بارها و سیستمهای ذخیره انرژی یک ریزشبکه میگویند.
ریزشبکهها عمومًا در سه مد متصل به شبکه ،جزیرهای و گذر بین این
دو حالت کار میکنند ] .[2-3مفهوم ریزشبکه بهمنظور غلبه بر مشکالت
واحدهای مستقل منابع تولید پراکنده توسعه داده میشود].[4-6
همچنین این مفهوم سطح جدیدی از کنترلپذیری را در الگوی
شبکههای هوشمند برق ایجاد میکند ] .[7بههرحال به دلیل اینکه منابع
تولید پراکنده و ریزشبکهها بهطور گستردهای روی شبکه توزیعشدهاند،
میزان سطح رؤیت پذیری و کنترلپذیری آنها مسائل مهمی در عمل و
کنترل سیستم توزیع هستند] .[8-9مسائل مهم مرتبط با عمل ریزشبکه
عبارتاند از تعامل بین واحدهای منابع تولید پراکنده و شبکه اصلی،
تنظیم و کنترل فرکانس در مد جزیرهای ] ، [10،8تقسیم صحیح توان
در مد جزیرهای بهمنظور جلوگیری از جریان گردشی بین منابع تولید
پراکندهها ،گذر بینقص بین مدهای متصل به شبکه و جزیرهای و عمل
پایدار مقاوم در طی اتفاقات احتمالی نظیر بازبست خروج از فاز و شرایط
خطا که برای تمامی آنها باید راهحل مناسبی یافت شود .مسائل پایداری
مرتبط با عمل ریزشبکه اساسًا شامل کمبود منابع انرژی مسلط در حالت
خودگردان ،ثابت زمانیهای متفاوت منابع تولید پراکندههای تزویج شده
بهصورت الکترونیکی و ماشینهای سنکرون ،کمبود میرایی برای
دینامیک فرکانس که منجر به ناپایداری زاویه فرکانس میشود ] [3و
ناپایداری به دلیل تغییر حالت کاری هستند .کنترل فرکانس اولیه
بهعنوان یک وظیفه اساسی برای کنترل و پایدارسازی ریزشبکه در طول
عملکرد ایزوله به شمار میرود .کنترل مناسب فرکانس منجر به تقسیم
توان بهصورت مناسب بین واحدها درحالت استاتیکی و دینامیکی ،بهبود
کیفیت توان و نهایتًا بهبود عملکرد کلی سیستم میگردد .توسعه مفهوم
منابع تول ید پراکنده ,الگوی تولید و انتقال انرژی را از دیدگاه شبکههای
برق هوشمند تغییر دادهاست] .[11روشهای کنترل اصلی که تاکنون
برای کنترل ریزشبکههای ارائهشدهاند ،شامل روشهای دروپ و تقسیم
توان اکتیو ] ،[12روش غیرمتمرکز ] ,[13-15روش پیشرو-پیرو ] [16و
دروپ ولتاژ و فرکانس زاویه ] [19،17،7میباشند .در میان این روشها
روش دروپ کنترل از اطالعات محلی استفاده میکند ،بنابراین
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پذیرفتهشدهترین روش برای ریزشبکهها جهت بهبود قابلیت اطمینان
سیستم و تحقق ساختار کنترل خودگردان است .هدف اصلی دروپ
کنترل تقسیم توان اکتیو و راکتیو کل ریزشبکه بین واحدها مطابق با
ظرفیت توانی آنها است] .[17،11روشهای کنترل دروپ متداول عمومًا
دارای مشکالتی هستند که مهمترین آنها شامل تنظیم فرکانس ضعیف
به دلیل عملکرد فرکانس متغیر ،تقسیم توان ضعیف به دلیل
امپدانسهای تطبیق نشده خط ،حاشیه پایداری کم ] [20،11عدم
توانایی برای کار در تمام نقاط کاری بدون باز پیکرهبندی و حالتهای
گذرای در شرایط گذر بین مدهای کاری جزیرهای و متصل به شبکه
هستند .پایداری یک ریزشبکه کنترل دروپشده را میتوان با استفاده از
کنترل مکمل ] [21یا گینهای دروپ تطبیقی ] [22بهبود داد .یک
راهحل جایگزین برای حل مشکالت کنترل دروپ متداول استفاده از
دروپ زاویه بار بهجای دروپ فرکانس است ] .[24،23،21دروپ زاویه
عملکرد فرکانس ثابت را ایجاد میکند اما از صحت تقسیم توان کم و
حاشیه پایداری کم رنج میبرد .این مسئله هنگامیکه زاویه بار بزرگ
است شدت بیشتری پیدا میکند] .[23در ] [25یک کنترل دروپ
چندمتغی ره برای مبدل منبع جریان با استفاده از جداسازی محورهای
 dqدر شبکههای ضعیف ارائهشده است .این نوع کنترلکننده سنکرون
سازی خودکار را آسانتر و پایداری مبدل منبع ولتاژ در شبکههای ضعیف
میبخشد .در ] [26روش کنترل جدیدی جهت بهبود
را بهبود
عملکرد دینامیکی سیستم با استفاده از تقسیم توان در یک ریزشبکه
جزیرهای ارائه میگردد .در این مرجع حلقه امپدانس مجازی جهت
بهبود پاسخ دینامیکی ریزشبکهها مورداستفاده قرار میگیرد .در] ،[27با
استفاده از روش سیگنال باس فرکانسی ،عملکرد هماهنگی تنظیم توان
بین اجزاء ریزشبکه در حالت غیرمتمرکز و تغییر مدهای کاری (توان
ثابت -ولتاژ ثابت) منابع تولید پراکنده با استفاده از حد آستانه فرکانس_
ولتاژ پیادهسازی میگردد .همچنین کنترلکننده ثانویه متمرکز اختیاری
برای محاسبه بازگرداندن فرکانس باس تعریف میگردد .در این مرجع
روش ارائهشده برای منابع تولید پراکنده دارای مبدلهای الکترونیک
قدرت میباشد و دارای دینامیک سریع میباشند .روشهای کنترلی
ارائهشده نیز نیاز به لینک مخابراتی دارد .به شبکه در [ ،]28-30از روش
سیگنالدادن باس با استفاده از حد آستانه فرکانس_ولتاژ باسهای
متفاوت بهمنظور تغییر مد ولتاژ و توان برای هماهنگی منبع تولید
پراکنده و منابع ذخیرهساز انرژی استفاده شدهاست .در مطالعات گذشته
کنترل فرکانس در ریزشبکه بیشتر توسط ژنراتورهای سنکرون یا منابع
تولید توان دارای اینرسی صورت میگرفت .مبدلهای تولید توان مبتنی
بر اینورتر بهعلت نداشتن اینرسی تأثیر ناچیزی در کنترل فرکانس دارند.
در ] [31یک روش کنترل مناسب بهمنظور تنظیم ولتاژ بار و فرکانس
یک ریزشبکه در طی جزیرهای شدن برای یک سیستم چند ریزشبکهای
ارائهشده است .روش کنترل پیشنهادی موجب تبادل راحت توان بین
حالت جزیرهای و اتصال به شبکه میگردد .پارامترهای این کنترلکننده
با استفاده از روش کنترل پیشگو تطبیقی تنظیم میگردد .در ] [32یک
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روش کنترل جدید برای منبع ذخیرهساز انرژی با استفاده از کنترل
دروپ فرکانس -ولتاژ و دروپ توان اکتیو و راکتیو ارائه میگردد .کنترل
ریزشبکه به علت عدم وجود اینرسی کافی پیچیده میگردد .منبع
ذخیرهساز انرژی میتواند بهعنوان یک منبع توان اصلی فرکانس و ولتاژ
ریزشبکه را حفظ نماید .بنابراین در این مرجع با استفاده از ترکیب کنترل
دروپ فرکانس -ولتاژ و دروپ توان اکتیو و راکتیو یک روش جدید برای
این منبع اصلی توان پیادهسازی میگردد.
در این مقاله تأثیر حضور مبدلهای منبع ولتاژ مبتنی بر اینورتر در
حضور ژنراتورهای سنکرون بهمنظور کنترل فرکانس در ریزشبکه حالت
جزیرهای بررسی میگردد .بهطورکلی ریزشبکه در دو مد اتصال به شبکه
اصلی و جدا از شبکه کار میکند .فرکانس و ولتاژ ریزشبکه در حالت
اتصال به شبکه اصلی از شبکه اصلی دریافت میگردد و منابع تولید
پراکنده در مد کنترل توان کار میکنند .در حالت جدا از شبکه بهصورت
جداگانه کنترل میگردد .در این حالت ولتاژ و فرکانس ریزشبکه با
طراحی مناسب کنترلکنندههای مناسب بر روی مبدلهای الکترونیک
قدرت کنترل میگردند .در این حالت منابع تولید پراکنده در مد کنترل
ولتاژ کار میکنند ] .[33در ] [34یک روش کنترلی که از
کنترلکنندههای تناسبی رزونانسی باقابلیت ردیابی سیگنال سینوسی و
حذف اغتشاشات جهت اتصال اینورترهای متصل به شبکه استفاده
میگردد ،ارائه میگردد .بهمنظور بررسی تأثیر مبدلهای منبع تولید
توان اینورتری توان خروجی ژنراتور سنکرون محدود در نظر گرفته
میشود .در مدل ارائهشده در ] [35یک سیستم کنترل سلسله مراتبی
ترکیبی برای مبدلهای تولید توان مبتنی بر اینورتر ارائه میگردد که در
این مقاله این سیستم کنترلی بهبودیافته این مدل همراه با کنترلکننده
تطبیقی غیرخطی که نیاز به لینک مخابراتی ندارد ،پیادهسازی میگردد.
منابع تولید پراکنده با استفاده از این سیستم کنترل پیشنهادی در
کنترل فرکانس ریزشبکه مشارکت میکنند .برای مبدلهای منبع ولتاژ
مبتنی بر اینورتر روش کنترل پیشنهادی با درنظرگرفتن توان خروجی
محدود ژنراتور سنکرون دارای مزیتهای ذیل میباشد:
 -1بدون نیاز به تغییر مدهای کنترلکننده نیازهای مربوط به
مدهای کاری ریزشبکه را برآورده میکند.
 -2ساختار کنترلکننده شامل سه حلقه ترکیبی دروپ زاویه-
فرکانس و دروپ توان است .هماهنگی و تطبیق موجود بین آنها منجر
به بهبود صحت تقسیم توان و عملکرد فرکانس نامی در حالت ماندگار
میگردد .در مقایسه با روشهای دروپ فرکانس متداول که انحراف
فرکانس حالت ماندگار دارد ،این ویژگی یک مزیت چشمگیر تلقی
میشود.
 -3کنترلکننده پیشنهادی عملکرد تقلیدشدهای از ماشین سنکرون
با مؤلفههای توان سنکرون کننده و میراکننده قابلکنترل را فراهم
میکند که درجات آزادی اضافی برای بهبود عملکرد دینامیکی در
سیستمهای متشکل از چندین مبدل و ماشین سنکرون را ایجاد میکند.
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روش کنترل جدید برای مبدل . . .

در این مقاله ابتدا به بررسی کنترل توان در مبدلهای منبع ولتاژ و
کنترلکننده پیشنهادی برای مبدلهای منابع تولید پراکنده پرداخته
میشود .در گام بعد مدلسازی ژنراتور سنکرون توان محدود مبتنی بر
مبدل منبع ولتاژ ارائه میگردد .در ادامه الگوریتمی جهت بررسی تأثیر
حضور مبدلها در کنار ژنراتور سنکرون بر فرکانس ریزشبکه ارائه
میگردد .سپس بررسی مدل ارائهشده با درنظرگرفتن کنترلکننده
غیرخطی بیان میگردد .درنهایت نتایج شبیهسازی با استفاده از بخش
سیمولینک نرمافزار متلب پیادهسازی و نتیجهگیری بیان میگردد.

 -2کنترل توان مبدل منبع ولتاژ
با توجه به خروجی  DCبرخی منابع و همچنین ثابت نبودن فرکانس یا
فرکانس باال ،اتصال اینگونه منابع بهصورت مستقیم به شبکه فشار
ضعیف مناسب نیست .بنابراین از مبدلهای الکترونیک قدرت بهمنظور
اتصال منابع به شبکه استفاده میشود .این مبدلها بهمنظور کنترل ولتاژ
و فرکانس ریزشبکهها در حالت ایزوله یا متصل به شبکه در دو مد کنترل
توان و ولتاژ کار میکنند .زمانیکه ریزشبکه به شبکه سراسری متصل
است با توجه به اینکه تمام منابع ولتاژ و فرکانس خود را از شبکه اصلی
میگیرند ،در مد کنترل توان کار میکنند .اگر ریزشبکه از شبکه اصلی
جدا گردد یکی از مبدلها بهصورت مد کنترل ولتاژ و بقیه مبدلها
بهصورت مد کنترل توان کار میکنند .در حالت کلی اگر چندین مبدل
در ریزشبکه باشد برای تقسیم توان بین آنها میتوان از روش دروپ
استفاده نمود .در کنترل دروپ متداول تغییرات ولتاژ و فرکانس از روابط
( )1و ( )2به دست میآیند.
()7
ω = ω0 - m d P
E = E0 - n dQ
()2
که در رابطه ( 0 ،  ، E 0 ، E )1-2بهترتیب عبارتاند از اندازه ولتاژ
لحظهای ،ولتاژ نامی خروجی مبدل ،فرکانس لحظهای و فرکانس نامی
خروجی مبدل شبکه است .ضرایب  m dو  ndضرایب دروپ فرکانس
و ولتاژ میباشند که این ثابتهای دروپ با توجه به ظرفیت نامی منابع
تولید پراکنده بر اساس روابط ( )3-4به دست میآیند.
Δω max
()9
Pmax

()8

= md

ΔE max
= nd
Qmax

که در رابطه ( Q m a x ، Pm a x ، E m a x ، m a x )3-4بهترتیب
عبارتاند از حداکثر تغییرات فرکانس  ،ولتاژ ،توان اکتیو و راکتیو هرکدام
از منبع تولید پراکنده است .درصورتیکه ضرایب دروپ در مد جزیرهای
افزایش داده شوند ،صحت تقسیم توان به قیمت کاهش تنظیم فرکانس
و ولتاژ بهبود مییابد ] .[22-23همچنین ضرایب دروپ بزرگتر بر
پایداری سیستم اثر بدی گذاشته و محدودیتهایی در مورد عملکرد
خوب سیستم و پایداری آن به وجود میآورد .بهعبارتدیگر بین صحت
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تقسیم توان ،کیفیت توان ،پاسخ گذرا و پایداری سیستم یک مصالحه
ذاتی وجود دارد.
بهطور کلی تئوری تقسیم توان برای ریزشبکه متشکل از یک منبع
تولید پراکنده که در شکل  1نشان دادهشده است ,تشریح میشود .این
 Rکه
منبع تولید پراکنده از طریق امپدانس متصلکننده
+X
Line

Line

متشکل از امپدانس فیلتر ،ترانس و خط انتقال است که به باس بار
مشترک  PCCمتصل شدهاست.

روش کنترل جدید برای مبدل . . .

 -3ساختار کنترلکننده پیشنهادی
بهمنظور غلبه بر مشکالت ذکرشده در بخشهای قبلی ،یک ساختار
کنترلی جامع که اساس آن از مرجع ] [35گرفتهشده است ،ارائه
میگردد .ساختار کنترل پیشنهادی شامل حلقههای کنترل زاویه،
فرکانس و توان بوده و بهطور همزمان ولتاژ و فرکانس را کنترل میکند.
عمل فرکانس ثابت و تقسیم صحیح توان میتواند توسط دروپ ترکیبی
زاویه-فرکانس تحقق یابد .شکل  2بلوک دیاگرام سیستم کنترل و
مدیریت توان پیشنهادی را برای یک واحد تولید پراکنده مبتنی بر VSC
را نشان میدهد.

شکل  :1شماتیک مبدل منبع ولتاژ

توان اکتیو و راکتیو که هر منبع تولید پراکنده به ریزشبکه ارسال
میکند توسط روابط ( )5و ( )6بیان میگردد.
V
((XV sin (δ ) + R (V - V cos(δ ))) )1
=P
DG

PCC

DG

PCC

VSC

R 2 + X2

V
(
( ) (
(( ))) )1
2 RVPCC sin δ DG + X V - VPCC cos δ DG
R +X
که در رابطههای (V PCC ،V )5-6و   DGبهترتیب عبارتاند از اندازه
2

=Q

ولتاژ خروجی مبدل قبل و بعد از خط اتصالدهنده به شبکه و زاویه ولتاژ
خروجی مبدل قبل از خط اتصالدهنده به شبکه میباشد .یکراه
جایگزین برای تقسیم توان حقیقی ایجاد دروپ زاویه است .زاویه توان
مبدل منبع ولتاژ برخالف ژنراتورهای سنکرون میتواند بهطور لحظهای
تغییر کند .در روش دروپ زاویه ،افت فرکانس کمتری نسبت به روش
دروپ فرکانس وجود دارد .بنابراین استفاده از دروپ زاویه راه دیگری
برای تقسیم توان حقیقی است.
رابطه مورداستفاده در این حالت از معادله ( )1به دست میآید.
()1
δ = δ set - dP
که در رابطه ( δ ،  set )7و  dبهترتیب عبارتاند از زاویه مرجع ،زاویه
لحظهای و ضریب دروپ میباشد ،دروپ زاویه یک عملکرد تقریبًا
فرکانس ثابت را ایجاد میکند و افت فرکانس کمتری نسبت به روش
دروپ دارد .اما از ضعف صحت تقسیم توان و حاشیه پایداری کم رنج
میبرد .بههرحال با افزایش بهره دروپ زاویه-توان ،یک واحد منابع تولید
پراکنده بهراحتی میتواند ناپایدار شود].[14،10
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شکل  :2بلوک دیاگرام سیستم کنترل پیشنهادی مبتنی بر

مطابق شکل ،2جریان و ولتاژ خروجی مبدلها اندازهگیری میشود
و سپس بهمنظور محاسبه توان اکتیو و راکتیو به بلوک محاسبه کنترل
توان فرستاده میشوند .با محاسبه توان اکتیو و راکتیو و ارسال این توانها
به دو بلوک کنترلکننده فرکانس-زاویه و ولتاژ ،ولتاژ مرجع مبدل ساخته
میگردد .شکل 3سیستم کنترل دروپ ترکیبی زاویه-فرکانس پیشنهادی
را نشان میدهد .در این سیستم ،حلقه کنترل فرکانس از دو حلقه سری
زاویه و فرکانس تشکیل شدهاست و توان مرجع را تعیین میکند.
همچنین این سیستم شامل یک حلقه سنکرون کننده توان میباشد که
فرکانس خروجی  VSCرا براساس توانهای مرجع و اکتیو تنظیم میکند.
این حلقه سنکرون کننده توان اینرسی اضافی را برای فرکانس فراهم
میکند و این کار با تقلید از ممان اینرسی ژنراتور سنکرون متداول انجام
میشود] .[36حلقههای زاویه و فرکانس مانند میرا کنندههایی برای
نوسانات فرکانس و زاویه عمل میکنند و در مرحله بعد توان سنکرون
کننده را فراهم میکنند .توانهای سنکرون کننده و میراکننده توسط
روابط ( )8و ( )9بهدست میآید.
1
()4
Δω

()3

n

1
Δδ
m

-

= ΔPdamp

-

= ΔPsynch
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ω

Kp

+

Pset

-

Pmeas

S
+
+
+

ΔPdamp

Frequency Droop

ω=ωset -m.ΔPdamp

ω

ωset

ΔPsync

Kδ

Angle Droop

n
1
S

δset

شکل  :4کنترلکننده ولتاژ

شکل  :3سیستم کنترلی دروپ ترکیبی زاویه-فرکانس پیشنهادی

که  ΔPsynchهمان توان سنکرون کننده سعی در بازگرداندن زاویه
به مقدار مرجع آن را داشته درحالیکه  ΔPdampتوان میراکننده سعی
در میرا کردن نوسانات فرکانس دارد .در رابطه ( )9ضرایب  mو  nبهترتیب
ضرایب دروپ توان سنکرونکننده-زاویه و دروپ توان میراکننده و
1
n

δ - δ set - K p P - Pset

m

n

=-

dt

در رابطه( )01گین  K pهمان گین انتگرال گیر بعد از مجموع توانهای
اکتیو مبدل است .همچنین رابطه بین فرکانس  VSCو زاویه بار مطابق
رابطه ( )00است.
dδ
()77
= Δω
dt

همانطورکه قبل نیز ذکر شد ،در حالت جزیرهای از دو حلقه دروپ
ترکیبی فرکانس -زاویه سری بهمنظور تقسیم صحیح توان اکتیو و
میرایی نوسانات زاویه و فرکانس استفاده میشود .اولین حلقه دروپ زاویه
مقدار فرکانس مرجع را برای حلقه دروپ فرکانس فراهم میکند که از
رابطه ( )01بهدست میآید.
()72
)Δω set = K δ .(δ set - δ
n
که در رابطه فوق
m

=  K δبراساس این مقدار مرجع حلقه دروپ

فرکانس مقدار مرجع توان را تعیین میکند که از معادله ( )01بهدست
میآید.
1
()79
(
)
Δω set - Δω

n

= ΔPset

در حالت ماندگار ورودی انتگرالگیر صفر خواهد بود .بنابراین معادله
( )01ساختار مورداستفاده جهت کنترل را نشان میدهد.
1
1
1
1
1
()78
P = P* - δ - ω = P + δ - δ - ω
در رابطه ()01

n
*
،P

m

m

 Δωsetهمان توان مرجع و تغییرات فرکانس مرجع

برای دروپ فرکانس است.
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set

m

set

n

در رابطه ( u )01و  nqبهترتیب متغیر کنترلی و ضریب دروپ
ولتاژ_توان راکتیو میباشند .درنهایت شکل موج سینوسی مرجع که
دامنه آن خروجی شکل  1و فاز آن خروجی شکل  1میباشد ،ایجاد
میگردد .با استفاده از کنترلکنندههای ولتاژ و جریان و دستگاه
مختصات  dqoجریان الزم بهمنظور تولید این ولتاژ مرجع ایجاد میگردد.
درنهایت ولتاژ ریزشبکه با تولید این ولتاژ مرجع ایجاد میگردد.

 K d = -وجود

دارد که جهت میرا کردن نوسانات زاویه بهکار گرفته میشود و درنتیجه
کنترلکننده پایداری بهتری را نتیجه میدهد .دینامیک سیستم
اضافهشده توسط رابطه ( )01تعیین میگردد.
Kp
K
dΔω
(
() p
( )
() )79
ω - ω set -

سیستم کنترل دامنه ولتاژ در شکل  8نشان داده شدهاست که بلوک
دروپ رابطه ( )71را پیادهسازی میکند .همچنین از یک فیلتر پایین
گذر جهت حذف نوسانات ناخواسته و نویز استفاده شدهاست.
u =E 0 -n q Q
()71

δ = δset - m.ΔPsync

m

سرعت میباشند .در استراتژی جدید میرای اضافی

روش کنترل جدید برای مبدل . . .

 -4سیستم کنترل پیشنهادی برای ژنراتور سنکرون
همانطورکه قبالً ذکر شد یکی از ویژگیهای کنترلکننده پیشنهادی
تقلید از رفتار ژنراتور سنکرون است .مطابق با این ویژگی روش کنترل
دروپ پیشنهادی میتواند برای ژنراتور سنکرون نیز توسعه داده شود تا
عالوه بر تنظیم فرکانس حالت ماندگار ،تقسیم صحیح توان نیز تضمین
شود .برای این منظور از سیستم کنترلکننده پیشنهادی شکل  1استفاده
میگردد .شکل  1ساختار کنترل دروپ مشارکتی را برای ژنراتور سنکرون
نشان میدهد .با توجه به ] ،[37توان خروجی مبدل به زاویه توان رابطه
مستقیم دارد .بنابراین با تغییر این زاویه مرجع از نقطه کار سیستم (در
حدود  45تا  60درجه بسته به سیستم) میتوان توان خروجی را محدود
نمود .معادله ( )16محدودسازی توان خروجی بر اساس زاویه بار را نشان
میدهد.
()71
𝜃 𝛿𝑛𝑒𝑤 = 𝛿𝑆𝑒𝑡 −
که در آن 𝜃 معادل کسر توان برحسب پریونیت از حد آستانه ماشین
میباشد .البته این محدودسازی استاتیک نیست و با تغییر نقطه کار
ماشین سنکرون تغییر مییابد اما درهرصورت نسبت به ماکزیمم توان
قابلانتقال محدود میگردد .بنابراین با کنترل زاویه توان میتوان توان
خروجی ژنراتور سنکرون را محدود نمود که در شکل زیر با کنترل بر
روی زاویه توان مرجع این محدودسازی صورت میگیرد.
در شکل  ،1ابتدا تغییرات سرعت با استفاده از اندازهگیری سرعت محور
رتور محاسبه میشود و زاویه نیز بهواسطه انتگرالگیری از تغییرات
سرعت بهدست میآید .تا زمانی که دروپ اصلی برای تغییرات بار استفاده
میگردد بعد از ثابتنمودن تغییرات زاویهی بار ،تغییرات فرکانس ثابت
میگردد و توان اولیه بهمنظور تولید توان مرجع ژنراتور سنکرون میتواند
از طریق دیزل ژنراتور تولید گردد.
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شکل  : 5ساختار کنترل دروپ مشارکتی برای ژنراتور سنکرون

()71

*

) Pprime = f(Δδ, Δω, P

در رابطه ( )01مشاهده میگردد که توان ورودی ژنراتور سنکرون تابعی
خطی از تغییرات زاویه ،فرکانس و مرجع بار میباشد که طبق از رابطه
( )01بهدست میآید .در ریزشبکههایی که دارای ژنراتور سنکرون
میباشند به دلیل اینکه ژنراتور سنکرون دارای اینرسی قابلتوجه
میباشند ،بنابراین کنترل فرکانس بهطور عمده توسط ژنراتور سنکرون
صورت میگیرد .در ریزشبکهای که دارای ژنراتور سنکرون و مبدلهای
منبع ولتاژ میباشند توان این مبدلها در مقایسه با توان تولید ژنراتور
سنکرون ناچیز بوده بنابراین کنترل فرکانس بیشتر توسط ژنراتور
سنکرون صورت میگیرد .همانطورکه در الگوریتم شکل  6مشخص
است ،با محدودکردن توان خروجی ژنراتور سنکرون مبدلهای منبع ولتاژ
براساس سیستم کنترل پیشنهادی با افزایش توان خود بهمنظور جبران
کمبود توان مصرفی به مشارکت در کنترل فرکانس میپردازند .کمبود
توان ناشی از محدودکردن توان ژنراتور سنکرون توسط منابع ابنورتری
جبران میگردد و فرکانس ریزشبکه را در محدوه مشخص کنترل
میشود.

روش کنترل جدید برای مبدل . . .

کنترلکنندههای غیرخطی است .انواع مختلفی از کنترلکنندههای
غیرخطی ارائهشده است .امروزه فن گام به عقب ،بهعنوان یک روش
مناسب برای سیستمهای با ساختار غیرخطی مطرح شدهاست .در فن
گام به عقب که یک روش بازگشتی است ،در هر گام با انتخاب مناسب
ورودی کنترلی مجازی ،به پایدارسازی زیرسیستمهای آن گام پرداخته
میشود .این روند تا رسیدن به ورودی کنترلی اصلی و پایدارسازی تمام
سیستم انجام میشود .یکی از مزیتهای این فن ،قابلیت تخمین
اغتشاش و تضمین کرانداری خطای تخمین است .دراینحالت ،با
انتخاب خطای تخمین بهعنوان یک متغیر حالت کمکی ،پایداری مجانبی
سیستم و پایداری تخمین تضمین میگردد .اگرچه روشهای گام به
عقب تطبیقی توانایی کاهش اثر اغتشاش رادارند؛ اما حضور اغتشاشهای
بزرگ موجب کاهش کارایی آنها میشود .بنابراین ،الزم است تا
کنترلکننده تطبیقی بهنحوی طراحی شود که تا حدامکان اثر اغتشاش
و خطای تخمین بر روی خروجی سیستم را نیز کاهش دهد .درنتیجه
ارائه یک روش گام به عقب تطبیقی مقاوم الزم است که ضمن تخمین
اغتشاش واردشده به ریزشبکه و استفاده از تخمین بهدست آمده در قانون
کنترلی ،اثر خطای تخمین بر روی خروجی را به مقدار از
پیشتعیینشدهای کاهش دهد .الزم به ذکر است که خطای تخمین در
لحظات اولیه از شروع تخمین ،مقدار بزرگی است .این امر میتواند موجب
ایجاد نوسانات زیاد در لحظات اولیه از پاسخ حلقه بسته سیستم گردد.
درنتیجه ،مهمترین ویژگی کنترلکننده تطبیقی مقاوم پیشنهادی،
افزایش سرعت همگرایی و زمان نشست سیستم و کاهش نوسانات و فرا
جهشها و بهطور کلی ،بهبود عملکرد حالت گذرای سیستم است.
طراحی کنترلکننده استفادهشده در این مقاله با استفاده از روش
لیاپانوف اثبات میگردد .معادله ( )18مدلسازی دینامیکی کل سیستم
در حالت غیرخطی را نشان میدهد. .مدل  VSCشکل  1را درنظر بگیرید:
ه اهن بی منابع تولید پراکنده و
ژنراتور سنکرون با است اده ا کنترل
کننده مناس به منظور کنترل فرکانس

 -5بررسی مدل ارائهشده با درنظرگرفتن کنترلکننده
غیرخطی
در این مقاله هدف اصلی بهبود روش ترکیب دروپ فرکانس و زاویه

بله

ریزشبکه در ال

خیر

نرمال

مربوط به ] [35بهمنظور کنترل بهتر فرکانس میباشد .از آنجاییکه در

ا تشاش بزر

نظیر ات ال کوتاه

روش پیشنهادی خطی حلقه قفل زاویه را حذف میگردد که این
را

مهمترین مزیت نسبت به کارهای گذشته میباشد .بهدلیل خاصیت
غیرخطی بودن سیستم قدرت میتوان در کنترلکننده پیشنهادی از
روشهای کنترلی غیرخطی استفاده نمود .در این قسمت از کنترلکننده

کنترل کننده یر خ
مناس

ا ر توان ژنراتور سنکرون
م دود شده باشد

بله

خیر

غیرخطی جهت بهبود عملکرد سیستم در اغتشاشات بزرگ استفاده
میگردد.
بهطورکلی کنترلکنندههای خطی با توجه به اینکه در محدوده
محلی نزدیک به نقطه کار سیستم مؤثر هستند ،بنابراین وجود
اغتشاشهای با دامنه و یا انرژی زیاد در سیستم حلقه بسته با
کنترلکنندههای خطی منجر به کاهش کارایی سیستم و حتی ناپایداری
میگردد .یکی از راهکارهای مقابله با اثر اغتشاشهای بزرگ ،بهکارگیری
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منابع تولید پراکنده با است اده ا
روش درو در کنترل فرکانس
مشارک م کنند

ژنراتور سنکرون نق شی ب
نهای را به منظور کنترل فرکانس
دارد

فرکانس ریزشبکه با در نظر رفت
م دودی بر روی توان ژنراتور سنکرون
کنترل م ردد

شکل  :6الگوریتم کنترل فرکانس ریزشبکه در حضور ژنراتور سنکرون
و مبدلهای منبع ولتاژ
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x 1 = x 2
x 2 = a1x1 + a 2 x 2 + a 3 x 3

()74

VL
x 3 = u f + E
x cos x1 - ω c x 3 + θ
X 2

) (

در رابطه فوق متغیرهای حالت عبارتاند از   , و  pمیباشد .ضرایب
 a2 ، a1و  a3به ترتیب عبارتاند از ، - K p
m

Kp
n

 -و  K pمیباشند.

هدف طراحی کنترلکننده گام به عقب تطبیقی مقاوم جهت به
حداقلرساندن اثر ناشی از حضور 𝑑 و حصول ردیابی مناسب با حداقل
حالت گذرا ،است .برای این کار الزم است دینامیک خطای سیستم
بررسی گردد.
گام اول :در گام اول ،فرض میشود متغیر حالت  𝑥2ورودی کنترلی
مجازی است ،و مقدار مطلوب 𝑓𝑒𝑟 𝑥2آن بهنحوی انتخاب میشود که
متغیر حالت  𝑥1به سیگنال مرجع 𝑓𝑒𝑟 𝑥1برسد و دینامیک خطای  𝑒1را
پایدار گردد .با جایگذاری

𝑥2 = 𝑥2𝑟𝑒𝑓 + 𝑒2

()73

در دینامیک خطای
()29

𝑒̇1

⇒ 𝑓𝑒𝑟𝑒1 = 𝑥1 − 𝑥1𝑟𝑒𝑓 ⇒ 𝑒̇1 = 𝑥̇1 − 𝑥̇1
𝑓𝑒𝑟= 𝑥2 − 𝑥̇1

خواهیم داشت:
𝑒̇1 = 𝑥2𝑟𝑒𝑓 − 𝑥̇1𝑟𝑒𝑓 + 𝑒2

()27

تابع لیاپانوف زیر را درنظر بگیرید:
1
𝑉1 = 𝑒12
2

()22

بنابراین،
()29

𝑉1̇ = 𝑒1 𝑒̇1
) = 𝑒1 (𝑥2𝑟𝑒𝑓 − 𝑥̇1𝑟𝑒𝑓 + 𝑒2

با انتخاب قانون کنترلی پایدارساز
𝑓𝑒𝑟𝑥2𝑟𝑒𝑓 = −𝑘1 𝑒1 + 𝑥̇1
()28
و جایگذاری در ( ،)23مشتق زمانی تابع لیاپانوف برابر است با:
𝑉1̇ = −𝑘1 𝑒12 + 𝑒1 𝑒2
()21
گام دوم :در گام اول 𝑓𝑒𝑟 𝑥2بهنحوی به دست میآید که دینامیک 𝑒1

پایدار باشد و خطای  𝑒1به صفر میل کند .در گام دوم ،با انتخاب  𝑥3به
عنوان ورودی کنترلی مجازی ،هدف طراحی قانون کنترلی 𝑓𝑒𝑟𝑥3

بهنحوی است که دینامیک  𝑒2به صفر همگرا شود و درواقع متغیر حالت
 𝑥2به مقدار 𝑓𝑒𝑟 𝑥2همگرا گردد .نتیجه این خواهد بود که با همگرایی
 𝑥2به 𝑓𝑒𝑟 ،𝑥2نهتنها پایداری دینامیک  ،𝑒1بلکه پایداری  𝑒2نیز تضمین
شود .همانند بهصورت قبل ،خطای  𝑒3را بهصورت زیر درنظر گرفته
میشود.
()21
مانند گام قبل ،با جایگذاری ( )26در ( ،)18دینامیک  𝑥̇ 2برابر است با:
𝑥̇ 2 = 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + 𝑎3 𝑥3𝑟𝑒𝑓 + 𝑎3 𝑒3
()21
با انتخاب تابع لیاپانوف زیر را درنظر بگیرید:
𝑥3 = 𝑥3𝑟𝑒𝑓 + 𝑒3
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⇒ 𝑓𝑒𝑟𝑒3 = 𝑥3 − 𝑥3

روش کنترل جدید برای مبدل . . .
1
𝑉2 = 𝑉1 + 𝑒22
2

()24

مشتق زمانی تابع لیاپانوف ( ،)28برابر است با:
𝑉2̇ = 𝑉1̇ + 𝑒2 𝑒̇2
()23
با جایگذاری ( )23درون ( )29داریم:
2
̇
) 𝑉2 = −𝑘1 𝑒1 + 𝑒2 (𝑒1 + 𝑒̇2
()7
طبق رابطه ( )19و ( ،)27دینامیک  𝑒̇2برابر است با:
𝑓𝑒𝑟𝑒̇2 = 𝑥̇ 2 − 𝑥̇ 2
𝑓𝑒𝑟= 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + 𝑎3 𝑥3𝑟𝑒𝑓 + 𝑎3 𝑒3 − 𝑥̇ 2
()97
با جایگذاری ( )31در ( )1داریم:
()92

𝑓𝑒𝑟𝑉2̇ = −𝑘1 𝑒12 + 𝑒2 (𝑒1 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + 𝑎3 𝑥3
) 𝑓𝑒𝑟+ 𝑎3 𝑒3 − 𝑥̇ 2

حال با انتخاب مقدار 𝑓𝑒𝑟 ،𝑥3بهصورت زیر:
()99

1
= (−𝑘2 𝑒2 − 𝑒1 − 𝑎1 𝑥1 − 𝑎2 𝑥2
𝑎3
) 𝑓𝑒𝑟+ 𝑥̇ 2

𝑓𝑒𝑟𝑥3

و جایگذاری در ( ،)32خواهیم داشت:
2
2
𝑉2̇ = −𝑘1 𝑒1 − 𝑘2 𝑒2 + 𝑎3 𝑒2 𝑒3
()98
در مرحله سوم که آخرین مرحله از الگوریتم گام به عقب است ،هدف
طراحی قانون کنترلی 𝑓𝑢 بهنحوی است که پایداری مجانبی  𝑒3را
تضمین کند .عالوهبراین ،در دینامیک  ،𝑥3ترم اغتشاش وجود دارد .در
این پروژه ،هدف این است که ضمن تخمین ،مقدار اغتشاش 𝑑 ،اثر خطای
تخمین در لحظات اولیه و گذرای تخمین 𝑑 ،بر سیستم بکاهد .بنابراین،
الزم است تا قانون کنترل بهصورت مقاوم در برابر اثر اغتشاش و تطبیقی
برای تخمین 𝑑 طراحی گردد .ابتدا لم زیر را ارائه میگردد:
لم  : 1معیار کاهش اثر ورودی اغتشاش بر روی متغیر حالت سوم
سیستم ( )18بهصورت زیر تعریف میشود:
()91

𝛾<

‖𝑑 − 𝑑̂ ‖2
‖𝑒3 ‖2

sup

رابطه ( ،)35برقرار است اگر ،نامساوی زیر برقرار گردد:
()91

1 2
2
𝑒 − (𝑑 − 𝑑̂ ) < 0
𝛾2 3

𝑉3̇ +

بهعبارتدیگر ،اگر ( )36تضمین شود ،آنگاه سمت چپ نامساوی ( )35و
معیار کارایی ∞𝐻 برای یک مقدار از پیشتعریفشده  γکوچکتر خواهد
شد .ازطرف دیگر ،الزم است تا مقدار اغتشاش 𝑑 بهوسیله ̂𝑑 تقریب زده
شود .بنابراین الزم است تا یک دینامیک جدید به متغیرها حالت مسئله
اضافه گردد .در این گام ،تابع لیاپانوف بهصورت زیر انتخاب میشود:
()91

1
𝛽
2
) ̂𝑑 𝑉3 = 𝑉2 + 𝑒32 + (𝑑 −
2
2

بهجایاینکه شرایط کافی برای منفی معینشدن تابع لیاپانوف را به
دست آوریم ،مشتثق تابع لیاپانوف ( )37را در لم  1و رابطه (،)36
جایگذاری میگردد ،بنابراین:
1 2
2
) ̂𝑑 𝑒3 − 𝛽(𝑑 −
2
𝛾
()94

𝑉3̇ +

1
= 𝑉2̇ + 𝑒3 𝑒̇3 + 𝛽(𝑑 − 𝑑̂ ) (𝑑̇ − 𝑑̂̇ ) + 2 𝑒32
𝛾
2
) ̂𝑑 − (𝑑 −
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اثبات میگردد که با درنظر گرفتن  𝑑̂̇ = 𝛽 𝑒3نامساوی رابطه ( )35برقرار
1

Main
Grid

میگیرد و معیار کارایی نامی ∞𝐻 بهصورت رابطه ( )39خواهد بود.
1 2
2
) ̂𝑑 𝑒3 − 𝛽(𝑑 −
2
𝛾
= −𝑘1 𝑒12 − 𝑘2 𝑒22 − 𝑘3 𝑒32
) ̂𝑑 + 𝑒3 (𝑑 − 𝑑̂ ) − 𝛽𝑑̂̇ (𝑑 −
2
) ̂𝑑 − (𝑑 −

2

()93

𝑉3̇ +

= −𝑘1 𝑒12 − 𝑘2 𝑒22 − 𝑘3 𝑒32
)

) ̇̂𝑑𝛽 (𝑒3 + 2𝑑̂ −
2

138 KV/68
KV
4.14 KV/
138 KV
0.165+j1 Ω

1.5 MVAR
1.14+j1.885
Ω

4.14 KV/
138 KV

L3
1.4 MW
0.7 MVAR

0.75+j1 Ω

200 KW
4 KVAR
4.14 KV/
138 KV

0.165+j1 Ω

0.3+j0.75 Ω

200 KW
4 KVAR

1.14+j1.885
Ω

0.165+j1 Ω

4.14 KV/
138 KV

0.165+j1 Ω

L1
0.3+j0.75 Ω
2.4 MW
0.6 MVAR

L2
2 MW
0.4 MVAR

Synchronous
Generator

0.3+j0.75 Ω

− (𝑑 −
D
G3
VSC DG unit3

<0

D
G2
VSC DG unit2

D
G1
VSC DG unit1

شکل  :7شبکه تست موردمطالعه برای بررسی سه مبدل منبع ولتاژ

 -6نتایج شبیهسازی
در این قسمت روش پیشنهادی بر روی ریزشبکه موردمطالعه شکل 7
بررسی میگردد .ریزشبکه شامل سه مبدل منبع ولتاژ با یک ژنراتور
سنکرون که از ] [34گرفتهشده است ،میباشد .شبیهسازی سیستم
موردمطالعه برای تمام سناریوها در مدتزمان  3/9ثانیه اجرا میگردد .با
توجه به اینکه ریزشبکه باید بتواند در سناریوهای تعریفشده بهطور
دقیق کار کند بنابراین حالتهای بحرانی محتمل برای یک ریزشبکه در
نظر گرفته میشود .این حالتها عبارتاند از:
 -7ایجاد نقطه اتصال کوتاه در شبکه و بررسی وضعیت آن
 -2بررسی تأثیر جزیرهایشدن ریزشبکه از شبکه باالدستی
 -9بررسی تغییر توان بار مصرفی
 -8بررسی تأثیر مدل گاورنر درحالتیکه فقط ژنراتور سنکرون و
یکی از مبدلهای منبع ولتاژ کار کنند.

جدول شماره  :1پارامترهای سیستم موردمطالعه
منبع تولید
پراکنده()7

منبع تولید
پراکنده()2

منبع تولید
پراکنده()9

ژنراتور
سنکرون

پارامترها
ولتاژ خطبهخط(ولت)

8789

8789

8789

8789

ماکزیمم ولتاژ خط به
خط(ولت)

8119

8119

8119

8119

اندوکتاس استاتور

2میلی هانری

-

-

-

مقاومت استاتور
M
N

 9/2اهم

-

-

-

7×79-1

7×79-1

49×79-3

721×79-3

7×79-7

7×79-2

49×79-8

721×79-8

Kδ

7×79-1

7×79-1

7×79-1

7×79-1

Kp
اینرسی جنبشی رتور

9/7

9/7

9/7

79

-

-

-

فرکانس قطع(هرتز)

299

299

299

299

ضریب دروپ ولتاژ

7×79-1

2/1×79

-8

2/1×79

-8

2/1×79

-8

هریک از سناریوهای ذکرشده ،با یا بدون درنظر گرفتن محدودیت
توان خروجی ماشین سنکرون در ریزشبکه موردمطالعه بررسی میگردد.
در ضمن بهمنظور بررسی و صحت روش پیاده شده از سه مدل استفاده

شکل  8مدل ریزشبکه موردمطالعه در نرم افزار سیمولینک متلب را
نشان میدهد.

میگردد که مدل  1همان مدل ارائهشده در مرجع] ،[34مدل  2همان
مدل ارائهشده در این مقاله با کنترلکننده غیرخطی گام به عقب و مدل
 3نیز مدل پیشنهادی بدون درنظر گرفتن کنترلکننده غیرخطی
میباشد .دراینحالت شبیهسازی سناریوهای حالت جزیرهای و اتصال به
شبکه باالدستی برای این ریزشبکه در مدت  6ثانیه بررسی میگردد.
پارامترهای این سیستم در جدول  1داده شدهاست .در جدول  ،1ضریب
 Kpبرای منابع مبدل ولتاژ تعریف شده است در صورتیکه همین ضریب
برای مدل تقلیدی ژنراتور سنکرون نقش ممان اینرسی ژنراتور را دارد .با
توجه به این جدول نیز مشاهده میگردد که اینرسی جنبشی روتور تنها
برای ژنراتور سنکرون تعریف شده است بهدلیل آنکه تنها ژنراتور
سنکرون دارای اینرسی میباشد و منابع مبدل ولتاژ فاقد اینرسی
میباشند.

Serial no. 84

شکل :8مدل سیمولینک ریزشبکه موردمطالعه
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 -1-6تأثیر اتصالکوتاه
در این بخش یک اتصالکوتاه سه فاز متقارن در نقطه متناظر با باس
متصل به منبع تولید پراکنده مبدل منبع ولتاژ دوم خطای سه فاز متقارن
ایجاد میگردد .در این سناریو سیستم کنترل بهخوبی فرکانس ریزشبکه
را در حالت بدون و با محدودیت توان ژنراتور سنکرون کنترل میکند.
شبیهسازی مربوط به این دو حالت در ادامه بررسی میگردد.
 -1-1-6ریزشبکه با سه مبدل منبع ولتاژ و بدون محدودیت
ماشین سنکرون
در این حالت در شبکه نشان دادهشده در شکل  7ریزشبکه بهصورت جدا
از شبکه اصلی کار میکند و در نقطه متناظر با باس متصل به منبع تولید
پراکنده مبدل منبع ولتاژ دوم خطای سه فاز متقارن در لحظه  2ثانیه
ایجاد میگردد و ماشین سنکرون بهصورت بدون محدودیت در مدار قرار
میگیرد .نمودار وضعیت فرکانس ریزشبکه و توان تولیدی مبدل منبع
ولتاژ و ژنراتور سنکرون در شکلهای  9و  10آمدهاست.
همانطور که از نتایج شبیهسازی مشخص است در لحظه وقوع خطا
در لحظه  2ثانیه فرکانس و توان دچار اغتشاش میگردند که بعد از رفع
خطا این اغتشاشات و نوسانات در زمان کمتر از  0/1ثانیه برطرف
میگردد .خطای بهوجود آمده بهدلیل نزدیکبودن به باس متناظر با
مبدل منبع ولتاژ دوم دارای تأثیر بیشتر بر فرکانس و توان محلی این
منبع دارد .با توجه به اینکه در لحظه وقوع خطا توانهای اکتیو منابع
به شدت دچار تغییر میگردند ،در این زمان کنترلکننده با عملکرد
صحیح و مناسب تغییرات توان را کنترل نمود و با توجه به کنترل مناسب
تغییرات توان ،فرکانس را نیز بعد از تغییرات شدیدی در این لحظه به
مقدار نامی خود بر میگرداند.

دراینحالت با اعمال محدودیت بر روی توان ماشین سنکرون مطالعه
تأثیر مبدلهای منبع ولتاژ در حالت خطای سه فاز متقارن در لحظه 2
ثانیه بررسی میگردد .شکل  11نمودار وضعیت فرکانس ژنراتور سنکرون
و مبدلهای منبع ولتاژ را نشان میدهد.

شکل :9نمودار وضعیت فرکانس برای ماشین سنکرون و مبدلهای

شکل:11وضعیت فرکانس ماشین سنکرون و مبدل منبع ولتاژ به ازای

منبع ولتاژ به ازای خطای در زمان  2ثانیه

خطای در لحظه  2ثانیه و محدودسازی توان در لحظه  3ثانیه

Serial no. 84

شکل  :11نمودار وضعیت توان برای ماشین سنکرون و مبدلهای منبع
ولتاژ به ازای خطای در لحظه  2ثانیه

 -2-1-6ریزشبکه با سه مبدل منبع ولتاژ و با محدودیت ماشین
سنکرون
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شکل:13نمودار وضعیت فرکانس برای ماشین سنکرون و مبدلهای
شکل:12وضعیت توان ماشین سنکرون و مبدلهای منبع ولتاژ به ازای

منبع ولتاژ بهازای جزیرهسازی در لحظه  2/5ثانیه

خطای در لحظه  2ثانیه و محدودسازی توان در لحظه  3ثانیه

نمودار شکل  12نشاندهنده تغییرات توان اکتیو منابع تولید توان
در لحظه وقوع خطاست که مقدار توان ماشین سنکرون به محدوده 0
وات کاهش مییابد .در این لحظه این اختالف توان ایجادشده بهوسیله
مبدلهای منبع ولتاژ جبران شدهاست .این رویداد در ثانیه سوم قابل
رؤیت است .طبق تئوری بیانشده مبدلهای نزدیکتر به ناحیه محلی
ماشین سنکرون که مسلمًا با امپدانس معادل کمتری نیز متصل شدهاند
سهم بیشتری در این جبران سازی و اشتراک در کنترل فرکانس
خواهندداشت.
 -2-6تأثیر جزیرهایشدن
دراینحالت با درنظر گرفتن مجموعه ماشین سنکرون و مبدل(های)
مبنع ولتاژ بهصورت یک ریزشبکه به بررسی جزیرهایشدن و تأثیر آن بر
ریزشبکه مفروض ازلحاظ پایداری فرکانسی و تقسیم توان پرداخته
میشود .در ادامه حالتهای مربوط به محدودیت بر روی ماشین سنکرون
و بدون محدودیت نیز بررسی میگردد.

 -1-2-6شبکه با سه مبدل منبع ولتاژ و بدون محدودیت
ماشین سنکرون
در این حالت جزیرهسازی تعمدی برای ریزشبکه در لحظه  2/5ثانیه روی
دادهاست .دراینحالت محدودیت بر روی توان ماشین سنکرون درنظر
گرفته نشدهاست .شکلهای  13و  14تغییرات فرکانس و توان مبدلهای
منبع ولتاژ و ژنراتور سنکرون را نشان میدهند.

Serial no. 84

شکل:14نمودار وضعیت توان برای ماشین سنکرون و مبدلهای منبع
ولتاژ بهازای جزیرهسازی در لحظه  2/5ثانیه

در هنگام اتصال به شبکه سراسری و با توجه به عدم درنظرگیری
اینرسی و مقامت خط برای منبع ولتاژ ،مبدلهای منبع ولتاژ و ماشین
سنکرون دخالتی در تأمین توان ریزشبکه و مشارکت در کنترل فرکانس
ندارند .در لحظه  2/5ثانیه با وقوع حالت جزیرهای ،توان موردنیاز
ریزشبکه توسط مجموعه منبع تولید پراکندهها فراهم میشود.
دراینحالت جریان منابع تولید پراکنده در زمانیکه ریزشبکه به حالت
جزیرهای میرود ،افزایش مییابد .شکل  15جریان سه فاز مبدل منبع
ولتاژ  1در لحظهای که ریزشبکه به حالت جزیرهای میرود را نشان
میدهد.
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شکل :15جریان سه فاز مبدل منبع ولتاژ  1در زمان جزیره سازی
لحظه  2/5ثانیه

 -2-2-6شبکه با سه مبدل منبع ولتاژ و همراه با محدودیت
ماشین سنکرون
در این حالت در  2/5ثانیه جزیرهسازی تعمدی اتفاق میافتد .سپس در
لحظه  3ثانیه محدودیت برروی توان ماشین سنکرون اعمال میشود.
نتایج شبیهسازی برای فرکانس و توان مبدلهای منبع ولتاژ بهترتیب در
شکلهای  16و  17آمدهاست .در هنگام وقوع محدودیت بر روی ماشین
سنکرون در لحظه  3ثانیه میزان توان مبدل افزایشیافته و فرکانس
ریزشبکه را به مقدار نامی خود برمیگردانند.
 -3-6تغییر بار مصرفی
در این حالت ریزشبکه در حالت جزیرهای کار میکند و بار اضافی
بهصورت لحظهای در مدار قرار میگیرد .در لحظه ورود بار به شبکه افت
لحظهای فرکانس اتفاق میافتد که با مشارکت منابع تولید پراکنده این
افت فرکانسی برطرف میگردد.

شکل  :17ماشین سنکرون و مبدلهای منبع ولتاژ به ازای جریزهسازی
در لحظه  2/5ثانیه و محدودسازی توان ماشین در لحظه  3ثانیه

 -1-3-6شبکه با سه مبدل منبع ولتاژ و بدون محدودیت
ماشین سنکرون
دراینحالت طبق شبکه شکل 13و در باس بار مرتبط با مبدل منبع ولتاژ
دوم مقدار بار اضافی به میزان (مگاوار)(+0/5مگاوات) 1/6به شبکه افزوده
میشود .نتایج مربوط به فرکانس و توان مبدل منبع ولتاژها و ژنراتور
سنکرون بهترتیب در شکلهای  18و  19آمدهاست.

شکل :16نمودار وضعیت فرکانس برای ماشین سنکرون و مبدلهای
منبع ولتاژ به ازای جریزهسازی در لحظه  2/5ثانیه و محدودسازی

شکل:18نمودار وضعیت فرکانس ریزشبکه بههنگام افزودن بار در

توان ماشین در لحظه  3ثانیه

لحظه  2ثانیه
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شکل:19نمودار وضعیت توان برای مجموعه ماشین سنکرون و
مبدلهای منبع ولتاژ بههنگام افزودن بار در لحظه  2ثانیه

 -2-3-6ریزشبکه با سه مبدل منبع ولتاژ و با محدودیت
ماشین سنکرون
دراینحالت محدودیت برروی توان خروجی ماشین سنکرون اعمالشده
و نتایج تغییرات فرکانس و توان خروجی منابع تولید توان در شکلهای
 20و  21نشان داده میشود .در هنگام وقوع محدودیت بر روی ماشین
سنکرون میزان توان مبدلها افزایشیافته و مبدلها در کنترل فرکانس
ریزشبکه مشارکت میکنند.

روش کنترل جدید برای مبدل . . .

شکل :21نمودار وضعیت توان برای مجموعه ماشین سنکرون و
مبدلهای منبع ولتاژ بههنگام افزایش بار در لحظه  1ثانیه و اعمال
محدودیت توان خروجی ماشین در لحظه  3ثانیه

شکل  22جریان سه فاز ژنراتور سنکرون و مبدل منبع ولتاژ  3در
لحظهی افزایش بار و محدودسازی توان ژنراتور را نشان میدهد .مطابق
شکل  22در زمان یک ثانیه ،با افزایش بار جریان ژنراتور سنکرون و
مبدلهای منبع ولتاژ جهت تأمین بار مصرفی زیاد میگردد .مطابق شکل
 22در زمان  3ثانیه ،با کاهش جریان خروجی ژنراتور جریان خروجی
سایر مبدلها افزایش مییابد بهطوریکه بار مصرفی تأمین گردد و
فرکانس ریزشبکه کنترل گردد.

شکل  :22جریان سه فاز ژنراتور سنکرون و مبدل منبع ولتاژ 3
بههنگام افزایش بار در لحظه  1ثانیه و اعمال محدودیت توان خروجی
ماشین در لحظه  3ثانیه

 -4-6تأثیر حضور مدل گاورنر
شکل:21نمودار وضعیت فرکانس برای ریزشبکه بههنگام افزایش بار در
لحظه  1ثانیه و اعمال محدودیت توان خروجی برای ماشین سنکرون
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در این وضعیت دو مبدل منبع ولتاژ که در شکل  7وجود دارند ،کار
نمیکنند  .در این حالت یک ژنراتور سنکرون و یک مبدل منبع ولتاژ
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بارهای ریزشبکه را تغذیه میکنند .در مورد بلوک گاورنر که
مدلسازیشده مخرج این تابع تبدیل مربوط به مدل مرتبه اول و صفر
صورت مربوط به خاصیت تأخیر این بلوک است که بهصورت پیش فاز به
سیستم وارد میشود .مطابق با اشکال 23و  ،24با توجه به تغییرات
اعمالی در ریزشبکه توان و فرکانس با تأخیری که بهواسطه مدلسازی
سیستم گاورنر است به مقدار نامی خود میرسند .همانطورکه از
شبیهسازی مشخص است ،بلوک مدل گاورنر فقط تأخیر در پاسخ ایجاد
میکند.

روش کنترل جدید برای مبدل . . .

را نشان میدهد .پاسخ زمانی مدل  2نسبت به دو مدل  1و  ،3دارای
پاسخی سریعتر با نوسانات کمتر و میرایی سریعتر میباشد.

)DG3-time(s

شکل :25شکل موج فرکانس ژنراتور سنکرون و منابع تولید
پراکنده مدلهای  2 ،1و  3زمانیکه ریزشبکه از شبکه اصلی در
زمان یک ثانیه جدا میگردد
شکل  :23نمودار وضعیت فرکانس و توان برای ماشین سنکرون

 -2-5-6اتصال به شبکه اصلی
در این حالت مبدل منبع ولتاژ  2 ،1و  3با ژنراتور سنکرون بهعنوان منابع
تولید توان میباشند .در لحظه  5/5ثانیه ریزشبکه به شبکه اصلی متصل
میگردد .در این حالت بهعلت اینکه توان تزریقی به ریزشبکه زیاد
میگردد ،بنابراین فرکانس ریزشبکه افزایش مییابد .شکل  26تغییرات
فرکانس مربوط به سه مدل را نشان میدهد .پاسخ زمانی مدل  2نسبت
به دو مدل  1و  ،3دارای پاسخی سریعتر با نوسانات کمتر و میرایی
سریعتر میباشد.

شکل  :24نمودار وضعیت فرکانس و توان برای مبدل

 -5-6بررسی مدل ارائهشده با درنظر گرفتن کنترلکننده
غیرخطی
دراینحالت شبیهسازی مربوط به سه مدل در دو سناریو اتصال به شبکه
اصلی و جدا از آن بررسی میگردد.
 -1-5-6جدا از شبکه
در این حالت مبدل منبع ولتاژ  1و  3با ژنراتور سنکرون بهعنوان منابع
تولید توان میباشند .در لحظه یک ثانیه که ریزشبکه از شبکه اصلی جدا
میگردد بهعلت اینکه توان تزریقی به ریزشبکه کاهش مییابد ،بنابراین
فرکانس ریزشبکه میافتد .شکل  25تغییرات فرکانس مربوط به سه مدل
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شکل  :26شکل موج فرکانس ژنراتور سنکرون و منابع تولید
پراکنده مدلهای  2 ،1و  3زمانیکه ریزشبکه از شبکه اصلی در
زمان  5/5ثانیه جدا میگردد
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 نتیجهگیری-7
در این مقاله روش کنترل جدیدی بهمنظور بررسی نقش مشارکتی مبدل
منبع ولتاژ با ماشین سنکرون در کنترل فرکانس ریزشبکه موردبررسی
- ساختار کنترلکننده شامل سه حلقهی ترکیبی دروپ زاویه.قرار گرفت
.فرکانس و دروپ توان همراه با کنترلکننده کمکی غیرخطی میباشد
هماهنگی بین کنترلکنندهها منجر به بهبود صحت تقسیم توان و
 در این مقاله همچنین.عملکرد فرکانس نامی در حالت ماندگار میگردد
تأثیر مشارکت مبدلهای منبع ولتاژ با ژنراتور سنکرون توان محدود
، در این حالت با کاهش توان خروجی ژنراتور سنکرون.بررسی گردید
مبدلها توان خروجی خود بر اساس روش پیشنهادی را در جهت تثبیت
 برای کنترل سیستم در حالت.پایداری فرکانس افزایش میدهند
 یک کنترلکننده غیرخطی تطبیقی مقاوم ارائه گردید،اغتشاشات بزرگ
 این.که در حالت اغتشاشات بزرگ به دینامیک سیستم کمک میکند
مسئله با مطرح کردن سه مدل بیانشده در نتایج شبیهسازی بهوضوح
 نهایتًا فرکانس ریزشبکه با استفاده از روش کنترل.مشاهده گردید
پیشنهادی در حالتهای با و بدون درنظرگرفتن محدودیت توان خروجی
. بهطور دقیق کنترل گردید، ماشین سنکرون
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