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چکیده
 حفظ پایظداری و عملکظرد نن در، برای افزایش قابلیت اطمینان سامانه- به عنوان ریزشبکه مبتنی بر اینورتر- تغذیه چندگانه نواحی حساس
 قابلیظت عملکظرد جزیظرهای تضظمینی بظر در، از طرفی. بسیار مهم میباشد،زمان از دست رفتن یک یا چند واحد از منابع تغذیه کننده شبکه
 برای استفاده از انظوا انظرییهظای تجدیدپظذیر و تولیظدات پراکنظده در. در زمان خاموشی سامانه قدرت است،دسترس بودن ناحیه مورد نظر
 با کنترلی غیر متمرکز و،)FT(  بنابراین روش دنبال کردن فرکانس. امری ضروریست، استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت،ساختار ریزشبکه
 تمام واحدها فرکانس یکی از واحظدها را بظه عنظوان، در روش نوین ارائه شده.به منظور پایدارسازی ریزشبکه مبتنی بر اینورتر معرفی میشود
 نتایج پیادهسازی این سظامانه کنترلظی بظر روی دو.واحد مرجع دنبال کرده و توان مورد نیاز شبکه را پس از اعمال کنترل افت تأمین میکنند
. تصدیقی بر عملکرد صحیح نن میباشد،PSCAD شبکه با ساختارهایی متفاوت در نرمافزار
)FT(  دنبال کردن فرکانس، مبدل منبع ولتای، اشتراکگذاری بار، کنترل غیر متمرکز، ریزشبکه:کلیدواژهها
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Abstract
Multi supply in sensitive areas - as an inverter based Microgrid - is necessary for improving reliability and
stabilizing the network in case of losing one or some of the electricity generation units. In addition, islanded mode
of Microgrids is a guarantee of continuing operation during black out or failing stiff power system. In order to
utilize variety types of distributed generations and renewable energies in Microgrid structure, usage of Power
Electronic Interfaces (PEI) is inevitable. As a result, Frequency Tracking (FT) method with decentralized control in
order to stabilizing inverter-based Microgrid is introduced. In the proposed novel method, all generation units
follow the frequency of one generation unit as a Master and provide required power in network after deployment of
Droop Control. The simulation results of proposed control system on two distinct networks in PSCAD confirm its
proper functioning.

Keywords: Microgrid, Decentralized Control, Load Sharing, Voltage Source Converter, Frequency Tracking
(FT)
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 .6مقدمه
در چند دهه گذشته استفاده از انریی های تجدیدپذیر 6و تولیدات
پراکنده )DG( 2اهمیظت بظاییی پیظدا کظرده اسظت .بظا توجظه بظه
9
مزیت های اقتصادی و روشی استفاده از منابع انریی توزیع شظده
( )DERریزشبکهها به عنوان راه حلظی عملظی و مهظم بظرای بهظره
گرفتن از مزیتهای استفاده از تولیظدات پراکنظده و منظابع توزیظع
شده انریی ،شناخته مظی شظوند [ 6و  .]2افظزایش نفظو تولیظدات
پراکنده در سامانههای قدرت باعث تغییظر در نحظوه تولیظد انظریی
شده است .یکظی از مهظم تظرین مزیظت هظای اسظتفاده از تولیظدات
پراکنده در تأمین انریی مورد نیاز بارها ،نزدیظک بظودن نن هظا بظه
محل مصرف انریی است [ .]9نزدیک بودن تولید به محل مصظرف
باعث کاهش تلفات شده که اصویً این تلفات در خطوط انتقال بظه
وقظظو مظظیپیونظظدد .از طرفظظی تولیظظدات پراکنظظده باعظظث تظظأمین
سرویس های کمکی از جمله تأمین توان راکتیظو مصظرفی بارهظا و
سرویسهای رزرو و خیره انریی هستند که این موضو تحقیقات
بسیاری را در زمینه تولیدات انریی از طریق تولیدات پراکنظده بظه
همراه داشته است [ .]9از دیگر مزایظای اسظتفاده از منظابع توزیظع
شده انریی کاهش تأثیرات زیست محیطی تولید انریی الکتریکظی
است [ ]9که در این زمینه نیز ریزشبکهها به عنوان محلی مناسب
شناخته می شوند [ .]1با نگاهی به افزایش نگرانیهظا در مظورد در
دسترس بودن سوخت های فسیلی و هزینظه تولیظد انظریی از ایظن
منابع ،انظریی هظای تجدیدپظذیر بظه عنظوان تولیظدات پراکنظده در
ریزشبکهها نقش مهمی را بازی میکنند [ .]2بنابراین با توجه بظه
مطالب فوق ،میتوان ریزشبکه را شبکه ای با ابعاد کوچک ،شظامل
انوا بار های الکتریکی ،گرمایی و منابع توزیع شظده تولیظد انظریی
الکتریکی از جمله تولید انریی از منابع تجدید پذیر انریی دانست.
یکی از راهکارهای تأمین انریی در شرایط بحران که نیروگظاههظای
بظظزر دچظظار نسظظیب شظظدهانظظد ،اسظظتفاده از تولیظظد پراکنظظده و
ریزشبکه هاست .در چنین شرایطی میتظوان از ایظن امکظان بظرای
تأمین انظریی نقظاط حسظاس بهظره بظرد .از دیظد سظامانه قظدرت،
ریزشبکه به عنوان یک سلول با قابلیت کنتظرل و از دیظد مصظرف
کننده یک ریزشبکه شبکه ای با قابلیت اطمینان بای ،میزان تلفات
پایین و دارای بازده بایی تولید انریی میباشد [.]5
افزایش تعداد منابع انریی در ریزشبکه با ظرفیت هظای پظایین
که به صورت مستقیم به شبکه وصل نمی شوند ،مباحث مربوط به
ریزشبکه مبتنی بر مبدلهای الکترونیظک قظدرت را مطظر کظرده
است [ .]3بنابراین در این ریزشبکهها ،منابع انریی متصل شده به
شبکه ،چه از جنس تولیدات پراکنده و چه از جنس سظامانه هظای

خیره انریی پراکنده 9باید توانایی اضافه شدن به شبکه و یظا کظم
شظده از نن را بظظدون اینکظظه تظظأثیر زیظظادی بظظر پایظظداری ریزشظظبکه
بگذارند ،داشته باشند [ .]65یکی از پظر کظاربردترین مبظدل هظای
الکترونیک قدرت که در ریزشبکه ها مورد استفاده قرار مظیگیظرد،
مبدل منبع ولتای ( )VSC9است .در زمینه کنترل مبدل های منبع
ولتای که بتواند عملکرد صحیح ریزشبکه را تضمین کنظد ،بظر روی
کنترل فاز و دامنه ولتای خروجی این مبدلها تحقیقاتی انجام شده
است [ 66و .]62
برای ریزشبکهها دو مد عمده عملکرد تعریف میشود؛ عملکرد
متصل به شبکه و عملکرد جزیره ای [ 69و  .]69در حالت متصظل
به شبکه 1واحدهای تولیظدات پراکنظده درون ریزشظبکه از شظبکه
سراسری پیروی کرده و انریی تزریقی به شظبکه را بظا متغیرهظای
تعریف شده از طرف شبکه سراسظری (فرکظانس و ولتظای) تطبیظق
میدهند .این حالظت عملکظرد مبظدلهظای الکترونیظک قظدرت در
ریزشبکه را استراتژی کنترل جریان مظینامنظد [ .]69حظال ننکظه
ریزشبکهها به دلیل توانایی عملکرد مستقل یظا جزیظرهای 2بسظیار
مورد توجه قرار گرفتهاند .در عملکرد جزیره ای ریزشبکهها ،وظیفه
پایدارسازی ولتای و فرکانس شبکه بظر عهظده VSCهظا مظیباشظد.
روش های مختلفی برای کنترل مبدلهای ریزشبکه جزیره ای ارائه
شده است که کنترل متمرکز و غیر متمرکز ریزشبکهها را مطظر
میکند [ .]61برای مثظال روشهظای کنتظرل بظر مبنظای خطظوط
ارتباطی بین مبدلها که مزیتها و معایظب ایظن سظامانه کنترلظی
ارائه شده است [ .]62کنترل یک ریزشظبکه شظامل منظابع توزیظع
شده انریی در حالت جزیره ای پیچیدهتظر از کنتظرل یظک سظامانه
قدرت مرسوم می باشد به طوری که فاصله کم منابع توزیظع شظده
انریی ،دینامیکهای سریع و ثابت زمانی کوچک واحدهای تولیظد
انریی ،طبیعت نامتعادل ریزشبکه ،ظرفیت کم خیرهسازی انریی
و نبود اینرسی در شبکه و میزان بایی عظدم قطعیظت در سظاختار
ریزشبکه را میتوان از عوامل مهم این امر معرفی کرد [.]65
یکی از مباحث مهم در پایظداری ریزشظبکه جزیظره ای شظامل
مبدلهای الکترونیک قدرت ،اشتراکگذاری بارهظا بظر روی منظابع
تولید انریی می باشد که در بخش بعدی به صورت مفصظل بظه نن
پرداخته میشود .در ریزشبکه جزیرهای ،مبظدلهظای منبظع ولتظای
عالوه بر وظیفه اشتراکگذاری بار باید خصوصیاتی از جمله تنظیم
ولتای و فرکانس کل ریزشبکه و همچنین استفاده از بازخورد هظای
محلی برای کنترل شرایط عملکرد خود را داشته باشظند [ .]63در
این مقاله ،با استفاده از روشی نوین ،اقدام به اشتراکگذاری بار بر
روی منابع توزیع شده در ریزشبکه جزیره ای شده است .به طوری
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که به صورت کامالً غیر متمرکز و خودکار ،بظا توجظه بظه ظرفیظت
واحدها ،بارها بر روی واحدها به اشظتراک گذاشظته مظیشظوند .در
واقع هدف از کار انجام شظده ،ارائظه سظاختار کنترلظی بظرای یظک
ریزشبکه جزیره ای می باشد که به صظورت مسظتقل و بظدون هظی
وابستگی به نرایش ریزشبکه و پارامترهای مربوط به ساختار شبکه
بتواند ریزشبکه را پایدار ساخته و دینامیکی سریع برای مبدلهای
منبظظع ولتظظای درون ریزشظظبکه را بظظه همظظراه داشظظته باشظظد .روش
پیشنهادی بر اساس دنبال کردن فرکانس خروجی یکی از واحدها
به عنوان مرجع 6در ساختار ریزشبکه و اعمظال کنتظرل افظت 2بظه
صورت همزمان میباشد .بنابراین این روش را روش دنبظال کظردن
فرکانسی یا  FT9نامیده میشود.

 .2اشتراکگذاری بار
در سامانههای قدرت مرسوم ،به دلیل وجود ینراتورهای سنکرون،
میزان قابل توجهی لختی دورانی در شبکه وجود خواهظد داشظت.
بنابراین ،در اشتراک گذاری بار و همچنین سظنکرون کظردن دیگظر
ینراتورها با شبکه ،لختی دورانی نقش مهمی را بازی می کنظد .بظه
طوری که برای سنکرون کردن ینراتورهای سنکرون با شبکه سظه
شرط مهم باید برقرار شود که عبارتند از :کوچک کظردن اخظتالف
زاویه فازها و یکسظان کظردن فرکظانس و همچنظین حظذف کظردن
اختالف ولتای بین ماشینها[ .]25در ریزشبکه مورد بحث ،کظه بظه
عنوان ریزشبکه بر پایه اینورتر معرفظی شظده اسظت ،تمظام منظابع
توزیع شده انریی از طریق مبدلهای الکترونیک قدرت بظه شظبکه
متصل شدهاند .بنابراین به دلیل نبود اینرسی و لختظی دورانظی در
این شبکه ،برای داشتن ساختاری پایدار و تأمین انریی مورد نیظاز
بارها نمی توان مانند ماشین های سنکرون در سامانه هظای مرسظوم
قدرت عمل کرد .در یک ریزشبکه جزیره ای تمام DGها مسئولیت
نگه داشتن ولتای و فرکانس سامانه در محدوده قابظل قبظول را بظر
عهده دارند .به دلیل ظرفیت نسبی پایین اکثر DGها در ریزشبکه
جزیره ای ،نگه داشتن تعادل در تولید توان بسیار مهم بوده و ایظن
موضظظو مظظورد توجظظه بسظظیاری ار تحقیقظظات قظظرار گرفتظظه اسظظت
[ .]26-29با توجه به همین مطالبDG ،ها در ریزشبکه جزیرهای
باید توان مورد نیاز شبکه را بر اساس ظرفیت واحدها به اشظتراک
بگذارند و از تولید جریانهای چرخشی بظین منظابع تولیظد انظریی
خودداری شود [ .]29در سامانههای قدرت مرسوم ،هر گونه عظدم
تعادل در تولید توان اکتیو باعث ایجاد تغییر در فرکانس میشظود.
در نتیجه تعادل در توان اکتیظو تولیظدی بظا تفظاوت فرکظانس هظر
ینراتور با فرکانس مرجع به دست خواهد نمد و همان طور که گفته
شد در ریزشبکه شامل مبدلهای الکترونیک قدرت و بدون حضور
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ینراتورهای سنکرون ،روش مرسوم افت بظا انظدازهگیظری اخظتالف
فرکانس چرخشی امکانپذیر نخواهد بود [.]29
به منظور اشتراک گذاری بار بظر روی واحظد هظای الکترونیظک
قدرتی ،روش کنترل افت توان اکتیو /فرکانس ( )P/Fبظرای پیظاده
کردن ساختاری شبیه به سامانههای مرسوم قدرت ارائه شده است
[ .]6از طرفظظی بظظرای کنتظظرل و پایدارسظظازی ولتظظای سظظامانه و
اشتراک گذاری توان راکتیو بر روی واحظدها از کنتظرل افظت تظوان
راکتیو  /ولتای ( )Q/Vبه عنوان راه حلی عملی نام برده شظده اسظت
[ .]66به بیانی دیگر ،مشخصه افت  P/Fارتباط طبیعی توان اکتیو
با فرکانس و مشخصه افت  Q/Vارتباط توان راکتیو با ولتای خواهد
بود .در بعضی از مراجع به این موضو پرداختظه شظده اسظت کظه
روش کنترل افت بر اسظاس  P/Fو  Q/Vتنهظا در شظبکههظایی بظا
خاصیت سلفی غالب امکانپذیر است و به دلیل ماهیظت مقظاومتی
ریزشبکهها از افظت تظوان اکتیظو /ولتظای ( )P/Vاسظتفاده مظیشظود
[ 29و  .]21شکل ( )6مشخصه کلی تغییرات فرکظانس و ولتظای را
در ازای تغییرات توان اکتیو و راکتیو نشان میدهد .نمونظه کظاملی
از انوا روابط مربوط به کنترل افت برای اشظتراکگظذاری بظار بظر
روی مبدلهای منبع ولتای ارائه شده است [.]22

شکل  .6مشخصه افت به منظور اشتراکگذاری بارها روی واحدها

در این مقاله با ارائه روشی نوین ،عالوه بر حظذف حساسظیت
کنترل افت به ساختار خطوط ارتباطی و شبکه ،توان اکتیو مظورد
نیاز ریزشبکه را به صورت دقیق و با دینامیکی سریع و قابل قبول
بر روی واحدهای تولید انریی به اشتراک گذاشته میشود .یزم به
کر است که عمده تمرکز صورت گرفته بر اشترا گظذاری دقیظق
توان اکتیو بوده و این موضو به دلیل ماهیت ریزشبکه که اصظویً
برای تأمین بارهای اکتیو محلی پیکربندی مظیشظود ،طظر ریظزی
شده است.
حال به بحث عملکرد موازی مبدل هظای منبظع ولتظای ()VSC
پرداخته می شود .برای درک بهتر اشتراک گذاری بار بر روی منابع
و ارتباط توان اکتیو با فرکانس یزم است در ابتدا برای یک شبکه
ساده تشکیل شده از دو واحد  VSCو یک بار مشترک را در نظظر
گرفته شود .شکل ( )2نمونظه ای از سظاختار ایظن شظبکه را نشظان
میدهد.
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تحلیل دینامیکی ساختار نن شبکه ضروری میباشد و خود چالش
برانگیز است .روش نوین پیشنهادی ( )FTاقدامی در بهبود شرایط
عملکرد ریزشبکه با توجه به مطالب اشاره شده میباشد.

شــکل  .2ریزشظظبکه پایظه بظظه عنظظوان شظظبکهای اسظظتاندارد بظظرای اعمظظال
سامانههای کنترلی

در شکل ( ،)2هر واحد  VSCبا توجه به ظرفیت نامی خود بار
را تأمین میکند .برای اعمال کنترل افت بر VSCها در ابتدا رابطه
( )6را به عنوان رابطه اصلی در این زمینه معرفی میشود:
()6

)

قبل از پرداختن به روابط ریاضی حظاکم بظر سظاختار  ،FTبظه
شبکه شکل ( )2رجو کنید .بظا فظرض بظر اینکظه دو واحظد VSC
دارای ظرفیتهای نامی متفاوت و مبظدل شظماره یظک بظه عنظوان
مرجع و دیگری  ،Slaveسامانه کنترل افت مرسوم را پیظادهسظازی
میشود (شکل (.))9

(

در روابط فوق ،فرکانس نامیِ سامانه در نقطه کار نامی هر
به ترتیب ضریب افت توان اکتیو
و
واحد ( )Pnو همچنین
و توان اکتیو خروجیِ  VSCهستند .یزم به کر است که
عددی مثبت و کوچک و متناسب با ظرفیت واحد است .ضرایب
افت توان اکتیو و راکتیو در VSCها با توجه به مقادیر مجاز
تغییرات فرکانس و ولتای تعیین میشوند .رابطه ( )2نحوه محاسبه
بر اساس این تغییرات را نشان میدهد:
()2
به منظور تحلیل دینامیکی مسئله و لزوم وجود ضظریب افظت
برای داشتن شبکهای پایدار در اشتراکگظذاری بظار ،مرجظع []25
روابط دینامیکی مهم در این زمینه را مطر کرده است .به صورت
خالصه با وجود اینکه کنترل افت باعث فاصله گرفتن فرکظانس از
مقدار نامی خود مظیشظود ،ولظی خطظوط ارتبظاط سظیگنالی بظین
VSCها را کنار می زند و از نن میتوان در اشظتراکگظذاری بارهظا
استفاده کرد [.]23

شکل  .9مدل کنترلی استفاده شده برای واحد مرجع در محیط

pscad

در سامانه کنترلی نشان داده شده در شکل ( Kfp1 )9ضریب افظت
تعیین شده برای واحد مرجع P1 ،توان تولیدی توسط واحد مظورد
نظر P1n ،توان نامی واحد اول بر حسب پریونیت fn ،فرکانس نامی
شبکه و  f1فرکانس تولیدی توسط واحد مرجع است.
به بیان دیگر ،واحد  VSCشماره یک ،تظوان نظامی خظود را بظا
فرکانس نامی ( )95HZتولید میکند .در روش  FTدیگر واحظدهظا
ملظظزم بظظه دنبظظال کظظردن فرکظظانس تولیظظدی توسظظط واحظظد مرجظظع
میباشند .بنابراین ساختار سامانه کنتظرل بایظد ایظن امظر را محیظا
سازد .بدین منظور با استفاده از یک کنتظرل کننظده  PIدر حلقظه
کنترلی مبدل دوم ،اقدام به حذف خطای فرکانسی بین دو منبظع
شد .شکل ( )9به صورت کلی نحوه اعمظال کنتظرل کننظده  PIبظر
سامانه را نشان میدهد:

حال پس از معرفی کلی روش کنترل افت و لظزوم اعمظال نن،
به معرفی روش نوین پیشنهادی برای اشتراکگذاری توان اکتیو بر
روی واحدهای تولید انریی در ریزشبکه پرداخته میشود.

 .9روش دنبال کردن فرکانس در اشتراکگذاری بار
همان طور که در بخش های قبلی مشاهده شد ،بحث هظای مربظوط
به کنترل افت عمدتاً در زمینه سیگنال-کوچک بوده و نتایج قابظل
قبولی را در تغییرات کوچک بار نشان مظیدهظد .حظال ننکظه ایظن
موضو خود یک محدودیت بوده و مظا بظه سظاختاری پایظدارتر در
تغییرات بزر تظر نیظاز داریظم .از طرفظی در مطالعظات دینظامیکی
صورت گرفته بر روی ریزشظبکههظای شظامل  ،VSCدر ابتظدا یظک
ریزشبکه به صورت پایدار و با شبکه ای سنکرون فرض شده اسظت
و سپس برای تحلیل دینامیکی شبکه در حظوزه  dqاز ایظن فظرض
استفاده شده است .در صورتی که داشتن شبکهای پایظدار قبظل از

شکل  .4سامانه مکمل کنترلی پیشنهادی برای هر واحد

Slave

در شکل ( )9متغیرها به صورت زیر تعریف میشوند:
 :f1 فرکانس تولیدی توسط واحد مرجع پس از پیادهسازی
کنترل افت؛
 :fb فرکانس تعیین شده برای واحد  Slaveپس از پیادهسازی
کنترل افت؛
 :f2 فرکانس خروجی دستور داده شده به واحد دوم یا Slave
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همان طور که در قسمتهظای قبلظی اشظاره شظد ،وجظود یظک

با توجه به ننچه که در رابطه ) (9مشظاهده مظیشظود ،سظامانه

فرکانس در شبکه برای داشظتن سظامانهای پایظدار یزم و ضظروری

کنترلی پیشنهادی دارای یک قطب در سمت چپ محور موهومی

است .در ریزشبکههایی که از  VSCتشکیل شظدهانظد ،بظه منظظور

میباشد که در واقع این سامانه مرتبه  6جلظوی نوسظانی شظدن و

داشتن کنترل غیر متمرکز ،نمیتوان به صورت دستوری فرکظانس

ناپایدار شدن سامانه در تغییرات بار را خواهد گرفت .مقادیر ویظژه

و توان تولیدی ،هر واحد را تعیین کرد .بنابراین باید روشظی ارائظه

سامانه کنترلی توسط رابطه ( )9قابل محاسبه خواهد بود.

شود که در نن عالوه بر تثبیت فرکانس ،به صظورت غیظر متمرکظز

()9

ریزشبکه را کنترل کرده و در حظینِ عملکظرد پایظدار ،بارهظا درون

بنابراین وجظود یظک انتگظرالگیظر در سظامانه کنترلظی بظرای

شبکه به خوبی به اشتراک گذاشته شوند .شکل ( )9نحوه عملکرد

پایدارسازی ریزشبکه حین تغییرات یزم است .برای بهتظر معرفظی

 FTبرای واحد دوم را نشان میدهد.

کردن تابع تبدیل ،رابطه ( )9را بظه صظورت رابطظه ( )1بازنویسظی
میشود.
)
)

() 1

(
(

) (
)) (

)) (

(

(

در رابطه ( ،)1سیگنال فرکانس تولیدی توسط واحظد دوم بظه
شکل  .5عملکرد کنترل کننده  piدر تثبیت فرکانس

ازای  Po1و  Po2به عنوان ورودیهای سظامانه کنترلظی نشظان داده

در روش پیشنهادی برای داشتن فرکانسظی واحظد در شظبکه،

شده است.

فرکانس خروجی هر واحد را به فرکظانس خروجظی واحظد مرجظع
نزدیک میشود .این عمل از طریق یظک کنتظرل کننظده  PIانجظام
میشود .در واقع کنترل کننده  PIاقدام به تغییر فرکانس لحظهای
تولیدی توسط واحظدها کظرده و اختالف فرکانس بین واحدهظا در

در سامانه ای که از دو واحد تشکیل شده اسظت ،تظوان اکتیظو
درخواستی شبکه از مجمو توان تولیدی هر واحد تشکیل خواهد
شد .در نتیجه:

حالت پایدار را صفر میکند .در ادامه مقاله به مزیتهای اسظتفاده

()2

از این روش و برتریهایی که دارد پرداخته میشود.

بنظظابراین بظظا جایگظظذاری رابط ظه ) (2در رابط ظه ) ،(1تغییظظرات

با توجه به رابطه ( )6و ساختار کنترلی  FTمیتوان رابطه

)(9

را به عنوان فرکانس خروجی واحد دوم بر اساس توان اندازهگیری

فرکانس واحد دوم به ازای تغییرات بار در کل شظبکه و واحظد اول
به صورت رابطه ) (5قابل محاسبه خواهد بود.

شده در ترمینال نن به صورت زیر تعریف کرد:
)

()9

)

(

)

()5

))) (

همانطور که در شکل ) (9نمودار سامانه کنترلی پیشنهادی نشان
داده شده است ،اقدام به استخراج تابع تبدیل سامانه کنترلی برای
تولید سیگنال فرکانس در واحد دوم میشود .رابطه ) (9فرکظانس
خروج ظی واحظظد دوم بظظه ازای تغییظظرات در فرکظظانس واحظظد اول و
فرکظظانس تولیظظدی توسظظط مشخصظه افظظت در واحظظد دوم را نشظظان
میدهد:
()9

(
(

) (
)) (

) ( (

(

(

برای بهتر نشان دادن تغییظرات تظوان در شظبکه ،از تظابع پلظه
استفاده میشود .به طوری که توان کل شبکه به صورت ناگهانی از
 Pl1به  Pl2تغییر میکند .در نتیجه توان تولیدی توسظط واحظد اول
نیز به صورت پله با توجه بظه مشخصظه افظت تغییظر خواهظد کظرد.
تغییرات پله در توان اکتیو درخواستی توسط شبکه و توان تولیدی

) (

) (

) (

در رابطه ( ،)9مقظادیر  kpو  kiبظه ترتیظب ضظرایب تناسظبی و
انتگرالگیر در کنترل کننده  PIهستند.

واحد اول را در حظوزه  sبظه صظورت رابطظههظای ) 3و  (65نشظان
میدهد.
()3

) (
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شبکه تحت مطالعه شماره  :6بظرای نشظان دادن عملکظرد ،FT

) (

()65

ریزشبکه تحت مطالعه شظامل دو  VSCو خطظوط ارتبظاطی غالبظاً

طبق قضیه مقدار نهایی در حوزه یپالس خواهید داشت:
) (

()66

مقاومتی و بارهای متمرکز را در شکل ( )1مشاهده میشود.

)(

بر اساس ننچه که قضیه مقظدار نهظایی در رابطظه ( )66نشظان
میدهد ،اگر تغییراتی به صورت پلظه در تظوان درخواسظتی شظبکه
داشته باشید ،تغییرات فرکانس خروجی واحد دوم درحالت پایظدار
با توجه به رابطه ( )62محاسبه خواهد شد.
)

()62

(

)(

اگر به رابطه ( )62توجه شود ،طبق رابطه ( )6عبظارت سظمت
راست رابطه نمایظانگر تغییظرات فرکظانس در واحظد مرجظع اسظت.
بنابراین تغییظرات فرکظانس در واحظد دوم طبظق سظامانه کنترلظی
پیشنهادی کامالً منطبق بر واحد مرجع بوده و هیچگونه اخظتالف
فرکانسی در حالت عملکرد پایدار در شبکه وجود نخواهد داشت.
از طرفی ،در حالت پایدار بظرای واحظد دوم  fbبظا  f2و هظر دو
مقدار با  f1برابر خواهند بود .در نتیجه طبظق رابطظه ( )2خواهیظد
داشت:
)

()69

(

()69

)

(

در بخش پیوست مقظادیر متغیرهظا و پارامترهظای مظرتبط بظا
شبکه شکل ( )1ارائه شده اسظت .در ایظن شظکل ،یظک ریزشظبکه
شامل دو  VSCنشان داده شده است .هر  VSCاز طریق یک سلف
ارتباطی به شبکه وصل شده به طوری که بظا  L1و  L2نشظان داده
شدهاند .خطوط ارتباطی بین واحدها و بار مشترک با پارامترهظای
کامل مدل شده است به طوری که از اندوکتانس خطوط در سطح
توزیع صرف نظر نشده و در شبیهسازی لحاظ شدهاند.
VSCها در شکل ( )1مبدلهای کنترل شوندهای هستند که

)(

سیگنالهای فرکانس و ولتای از طریق کنترل کننده تعریف شده

اگر رابطههای ( 62و  )69را مورد بررسظی قظرار دهیظد ،ثابظت
میشود:
)

شکل  .8مدل ریزشبکه استاندارد تحت مطالعه

(

در نتیجه:
()69
رابطه ( ،)69شرط اشظتراکگظذاری بظار بظر روی واحظدهظا بظا

برای هر واحد به ننها تزریق میشود .از طرفی شبکه شامل یک
بار ثابت با مقادیر توان اکتیو و راکتیو تعیین شده و همچنین یک
بار متغیر به منظور ایجاد تغییر در نقطه کار ریزشبکه حین
عملکرد پایدار میباشد .فرض بر این است که واحدهای تولید
توان ،توانایی تولید ولتای در مقدار نامی تعیین شده را داشته
باشند .بنابراین سامانه کنترلی تنها بر روی فرکانس و توان اکتیو
اشتراک گذاشته شده اعمال میشود .یزم به کر است که در
شبیهسازیهای صورت گرفته هی

کدام از پارامترهای شبکه

استفاده از کنترل افت میباشد که در بسیاری از مراجع به گونهای

نادیده گرفته نشدهاند .مبدلهای الکترونیک قدرت در این شبکه

دیگر به نن پرداخته شده است [ 25و .]95

توسط اندوکتانسهای  L1و  L2به شبکه وصل شدهاند .همانطور

 .4نتایج شبیهسازی
برای اعمال  FTبر روی ریزشبکه و مشاهده نتایج حاصل از نن،
از دو شبکه تحت مطاله متفاوت استفاده شده است .شبکه اول
بهعنوان شبکه استاندارد معرفی میشود و ساختاری مشابه با
ساختار شکل ( )2دارد .پس از استخراج نتایج مورد نظر ،سامانه
کنترلی  FTرا بر روی شبکهای با ابعاد گستردهتر و شامل پنج
 VSCبا خطوط ارتباطی غالباً مقاومتی و غیر متقارن ،اعمال
خواهد شد.

که مشاهده میشود این راکتانسها مقادیری بزر تر از راکتانس
خطوط ارتباطی و البته غیر برابر با همدیگر هستند تا به حداکثر
غیرمتقارن بودن در شبکه دست پیدا کرد .توان نامی واحد دو ،یا
به زبان دیگر واحد  Slaveنصف توان نامی واحد اول یا مرجع در
نظر گرفته شده است .بنابراین در اشتراکگذاری بار انتظار میرود
توان تأمین شده توسط این واحد

کل توان مصرفی در شبکه

باشد .از طرفی ضریب افت برای واحد اول  5/562در نظر گرفته
شده است ،بنابراین طبق رابطه ( )69برای داشتن اشتراکگذاری
قابل قبول بر روی واحدها ،ضریب افت برای واحد دوم باید
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 5/529تعیین شود .مقادیر بارهای ثابت و متغیر ،بر مبنای
 6 MVAدر جدول نشان داده شدهاند که این نقطه عملکرد
طوری تعیین شده که واحدها نزدیک مقادیر نامی بهرهبرداری
شوند و در انتها ،ولتای و فرکانس نامی شبکه به ترتیب  25 KVو
 95 HZانتخاب شدهاند .در بهرهبرداری از شبکه فوق ،فرض شده
است که بار ثابت همواره در مدار بوده ولی بار متغیر به مدت زمان
پنج ثانیه در مدار قرار گیرد و سپس خارج شود .در واقع سعی
شده است از این طریق تغییرات یزم به شبکه تحمیل شود تا
دینامیک تغییرات توان و صحت اشتراکگذاری بار در این شرایط
غیر متقارن بحث شود.
شکل ( )2نتایج حاصل از شبیهسازی صورت گرفته با استفاده

36

وارد شدن بار متغیر در شبکه ،حدود  5/559هرتز افت پیدا کرده
است که بسیار ناچیز میباشد .این افت فرکانس کامالً وابسته به
ضریب افت در سامانه کنترل واحدها است .هر چه ضریب افت
کوچکتر باشد ،افت فرکانس کمتری را شاهد خواهید بود ولی
دینامیک توان اشتراک گذاشته شده کندتر و در مواردی غیر قابل
قبول خواهد شد.
شبکه تحت مطالعه شماره  :2شکل ( )3شبکه گسترش یافته
تحت مطالعه شامل بارهای محلی و متمرکز و همچنین خطوط
ارتباطی غالباً مقاومتی را نشان میدهد .در واقع هدف از ارائه این
شبکه ،دستیابی به حداکثر عدم تقارن در ساختار نن و نزدیک
بودن پارامترهای نن به عملی میباشد.

از سامانه کنترل پیشنهادی را نشان میدهد .در این شظکل ،تظوان
تولیدی توسط هر واحد برای اشتراک گذاری بظار در کنتظرل غیظر
متمرکز و عملکرد جزیرهای ریزشبکه نشان داده شده است.

شــکل  .6فرکظظانس خروجظظی واحظظدهای  vscدر ریزشظظبکه جزیظظرهای
استاندارد

شکل  .8توان تولیدشده توسظط واحظدهای  vscدر ریزشظبکه جزیظرهای
استاندارد

همانطور که انتظار میرفت ،توان اکتیو تولید شده توسط
واحد دوم به صورت دقیق نصف توان اکتیو تولید شده توسط
واحد اول است .عالوه بر این موضو هر دو واحد دارای دینامیک
قابل قبول در اشتراکگذاری بار هستند .مقادیر بایزدگی 6و
پایینزدگی 2واحد دوم را میتوان با تغییر ضرایب

کنترلکننده PI

تنظیم کرد و به مقادیر دلخواه رساند .در شکل ( )2توان اکتیو
اشتراک گذاشته شده در تغییرات بار نشان داده شده است ،این
اشتراکگذاری از طریق کنترل فرکانس هر واحد با توجه به
مشخصه افت انجام میشود .بنابراین در شکل ( )5فرکانس
لحظهای هر واحد را به صورت همزمان مشاهده میشود.
با توجه به ننچه که شکل ( )5نشان میدهد ،فرکانس واحد
دوم در حال دنبال کردن فرکانس واحد اول میباشد که تصدیقی
بر صحت روش کنترلی پیشنهادی است .فرکانس شبکه در زمان

Overshoot
Undershoot

1
2

شکل ( )3مدل گسترش یافته شکل ( )1است .بر خالف
شبکه استاندارد برای پیادهسازی سامانههای کنترلی مختلف ،این
شبکه شامل پنج  VSCاست .در این شبکه برای هر  VSCتوان
نامی مشخص و متفاوت با بقیه مبدلها در نظر گرفته شده است.
هر واحد میتواند بیانگر یک  DERدر شبکه باشد برای مثال واحد
پنجم با توجه به ظرفیت پایینتری که نسبت به بقیه واحدها دارد
میتواند یک  DGباشد که از سلول خورشیدی و باطری تغذیه
میشود و واحد اول به عنوان بزر ترین واحد و به عنوان مرجع
یک دیزل ینراتور با قابلیت اطمینان بای باشد .مقادیر پارامترهای
مربوط به عناصر بهکار رفته در ریزشبکه شکل ( )3در جدول ()2
پیوست ارائه شدهاند.
عالوه بر تعداد مبدلهای بهکار گرفته شده در شبکه ،وجود
خطوط ارتباطی مختلف با پارامترهای متفاوت میتواند ساختاری
متفاوت با شبکههای مرسوم و متقارن را در اختیار ما بگذارد.
ریزشبکه تحت مطالعه شامل شش خط ارتباطی میباشد که هر
کدام منابع تولید توان را به بار و یا به یکدیگر متصل کردهاند .از
طرفی بارهای محلی برای تکمیل شبکه تحت مطالعه در
شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
همانند ننچه که در مدل استاندارد شکل ( )1وجود داشت،
عالوه بر بارهای محلی ،بار شبکه در شکل ( )3به دو قسمت
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تقسیم میشود .قسمت اول ،بار ثابت در شبکه بوده که همواره در
مدار است و قسمت دوم ،بار متغیر است که در زمانی خاص وارد
مدار شده و سپس خارج میشود .هدف استفاده از بار متغیر نشان
دادن عملکرد سامانه کنترلی پیشنهادی در تغییرات توان
درخواستی توسط ریزشبکه است .از جمله موارد مورد بررسی در
زمان تغییر بار در شبکه ،پایداری و دینامیک سریع و همچنین
اشتراکگذاری قابل قبول بار روی هر واحد با توجه به ظرفیت
نامی نن واحد است.
بر اساس مقادیر انتخاب شده برای عناصر واقظع در شظبکه در
جدول ( )2پیوست ،ظرفیت نامی واحدها متفاوت و ظرفیظت کظل
شبکه حدود  2/9 MWتعیین شده است .یزم بظه کظر اسظت کظه
فرض شده است ریزشبکه توانایی تأمین بار بیشتر از مقظدار نظامی
برای مدت زمان کوتاه را داشته باشد.
حال پس از شناخت ریزشبکه گسترش یافته تحت مطالعظه و
برای بررسی عملکرد سامانه کنترلی ،بظه نقظد نتظایج شظبیه سظازی
پرداخته و مشاهده میشود .در این روش از کنترل ،تعداد منابع و
بارها و محل ننها برای سامانه کنترلی مهم نبوده و بار به خوبی و
با توجه به مشخصه افت و اهظداف مظورد نظظر بظین واحظدهظا بظه
اشتراک گذاشته میشود.

شکل  .69ریزشبکه گسترش یافته در

محیط PSCAD

شکل ( )66فرکانس واحد های  VSCدر ریزشبکه را با شرایط
بهره برداری کر شده و در حضور تغییرات بار را نشان میدهد .در
این شکل تغییرات فرکانس شبکه با توجه به شرایط بهظرهبظرداری
کر شده در جدول ( )2پیوست را مشاهده میکنید .در این شکل
فرکانس خروجی هر واحد به صورت مجزا نشان داده شده است و
مشاهده می شود با اسظتفاده از سظامانه کنترلظی پیشظنهادی تمظام
واحدها دارای فرکانسی برابر در حالت پایدار شبکه میباشند.

شکل .66فرکانس خروجی واحدهای  vscدر ریزشبکه جزیرهای گسترش
شکل  .3توان تولیدی توسط واحدهای  vscدر ریزشبکه جزیرهای

یافته

گسترش یافته

جدول ( )6نقطه کار واحدهای تولید توان در ریزشظبکه را بظا
توجه به شرایط بهره برداری کر شده در جدول ( )2پیوسظت ،در
ثانیه هشتم نشان میدهد.

الف) عملکرد عادی شبکه :شکل ( )65نتیجه شبیهسازی برای
توان تولیدی هر واحد در شبکه را نشان میدهد .بر طبق ننچه
این شکل نشان میدهد ،توان اکتیو شبکه بر روی واحدهای
تولیدی توان در ریزشبکه با توجه به ظرفیت نامی هر واحد به
صورت قابل قبولی به اشتراک گذاشته شده است .همانطور که در
جدول ( )2پیوست نشان داده شده است ،واحد اول بیشترین
ظرفیت نامی و واحد پنجم کمترین ظرفیت را دارا است .از طرف
دیگر با نگاهی دقیقتر به شکل ( )65مشاهده میشود که هنگام
تغییرات بار در شبکه کمترین نوسان ممکن به واحدهای بزر
تحمیل میشود و واحدهایی که ظرفیت کمتری دارند تغییرات را
بیشتر احساس میکنند .بنابراین برای واحد پنجم تغییرات
ناگهانی بار را به صورت بایزدگی و پایینزدگی جزئی مشاهده
میکنید.

جدول  .6نقطه کار واحدهای تولید توان در ریزشبکه گسترش یافته در
ثانیه هشتم
5/2922

P1(t=8) pu

93/3366

f(t=8) Hz

5/9225

P3(t=8) pu

5/2563

P2(t=8) pu

5/6369

P5(t=8) pu

5/9965

P4(t=8) pu

ب) خروج واحظد  VSCشظماره سظه از مظدار :از مظوارد دیگظر
بررس ظی عملکظظرد سظظامانه کنترل ظی پیشظظنهادی در پایدارسظظازی و
اشتراک گذاری بار در شبکه ،از دست دادن تولیظد یظک واحظد بظه
دلیل خروج نن واحد و یا خارج شدن خط ارتبظاطی نن واحظد بظا

تأمین انرژی نواحی حساس به عنوان ریزشبکه مبتنی بر اینورتر ؛ محمدحسین خانزاده و محمدرضا نباتی راد

بقیه سامانه از مدار میباشد .بنابراین در این قسمت برای بررسظی
سامانه کنترلی در شرایط از دست رفتن توان تولیدی یظک واحظد،
اقدام به خروج واحد سوم از شبکه در حین عملکرد پایدار کرده و
سپس پایداری و اشتراکگذاری بار بعد از خروج واحد تولید تظوان
در شبکه را مورد بررسی قرار گرفت.
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خوبی در پایدارسازی این سامانهها حین تغییرات بار و یا از دست
رفتن یک یا چند واحد دارد .همچنین اشتراکگذاری بار شبکه بر
روی واحدها که اولویت اول این سامانه است ،با توجه بظه ضظریب
افت تعیین شظده بظرای واحظد مرجظع مظیتوانظد بظه طظور دقیظق
پیادهسازی شود.

شکل ( )62توان تولیدی توسط واحدهای  VSCقبل و بعد از
خروج واحد سوم از مدار را نشان میدهد.

شکل  .69فرکانس واحدهای  vscبا در نظر گرفتن خروج واحد سوم از
مدار
شکل  .62توان تولیدی واحدهای  vscبا در نظر گرفتن خروج واحد سوم

فرض شده است در ثانیه هشتم به طور ناگهانی توان تولیظدی
واحد سوم صفر شود .طبق ننچظه کظه در شظکل ( )62نشظان داده
شده ،پس از خروج واحد سوم توان از دست رفته با سرعت بای بر
روی بقیه واحدها به اشتراک گذاشته میشود .یزم به کظر اسظت
که در این حالت به منظور بررسی بهتر موضو امکان عبظور تظوان
تولیدی واحدها از مقدار نامی هر واحد در نظر گرفته شده است .با
توجه به نتایج بهدست نمده از شکل ( )62میتوان بظه ایظن نکتظه
اشاره کرد که در ریزشبکه کنترل شده با سامانه پیشظنهادی ،هظر
گونه اغتشاشی در شبکه که شامل خروج خط و یا از دست رفظتن
تولید یک یا چند واحد درون شبکه اتفاق بیفتد ،پایظداری سظامانه
از دست نرفته و شبکه به کار خود ادامه میدهد .البته همان طظور
که اشاره شد ،باید ظرفیت تولید توان در ریزشظبکه وجظود داشظته
باشد ،در غیر این صورت سامانههظای حفظاظتی اقظدام بظه خظروج
بارهای دارای اولویت پایینتر میکند.
به منظور تکمیل بحث ،شکل ( )69فرکانس خروجی واحدهظا
قبل و بعد از خروج واحد سوم در حین عملکرد پایدار ریزشبکه را
نشان میدهد .شکل ( )69نشان از پایداری شبکه در خروج واحظد
تولید توان از شبکه دارد .همانطور که در موارد قبلی شبیهسظازی
اشاره شد ،وجود یک فرکانس تولیدی توسط واحدها در ریزشبکه
ضروری است که در حالت از دست رفتن یک یا چند واحظد ،ایظن
مهم برقرار میماند.
جدول ( )2نقطه کار واحدهای تولید توان قبل و بعد از خروج
واحد سوم از مدار را نشان میدهد .در نتایج حاصل از شبیه سازی
برای مدل استاندارد ریزشبکه و مدل گسترش یافتظه ایظن شظبکه،
مشاهده شد که سامانه کنترلی پیشنهادی عملکرد قابظل قبظول و

جدول  .2نقطه کار واحدهای  VSCقبل و بعد از خروج واحد سوم
قبل از خروج واحد سوم

بعد از خروج واحد سوم

()t=7

()t=9

9/8928

P1(t=7) pu

5/5532

P1(t=9) pu

9/2624

P2(t=7) pu

5/9922

P2(t=9) pu

9/9884

P3(t=7) pu

5

P3(t=9) pu

9/5529

P4(t=7) pu

5/1259

P4(t=9) pu

9/6366

P5(t=7) pu

5/2929

P5(t=9) pu

 .5نتیجهگیری
به منظور افزایش قابلیت اطمینان سامانه تغذیه انظریی الکتریکظی
نواحی حساس و همچنین امکان تغذیه این نواحی به صورت کامالً
مستقل از شبکه برق سراسری ،کنترل غیر متمرکز این نواحی بظه
عنوان یک ریزشبکه مبتنی بر اینورتر و همچنین وجود چند منبع
تغذیه انریی با عملکرد مستقل ،نیاز خواهد بود .در ایظن مقالظه بظا
معرفظظی روش کنترلظظی جدیظظد بظظرای پایدارسظظازی ریزشظظبکه و
اشتراکگظذاری بظار بظر روی VSCهظا ،اقظدام بظه بهبظود عملکظرد
ریزشبکه شامل منابع توزیع شده انریی شظد .روش نظوین کظه FT
نامیده شده است ،با حذف خطای فرکانسی بین واحدهظای تولیظد
توان الکتریکی ،شظرایط را بظرای داشظتن شظبکه ای پایظدار فظراهم
میسازد .از طرفی اشتراک گذاری بار بظا اسظتفاده از روش کنتظرل
افت انجام میشود که این مهم متناسب با ظرفیت هر واحد بظوده
که بتوان بیشترین استفاده را از ظرفیت نصب شظده در ریزشظبکه
برد .از مزایای استفاده از روش کنترلی پیشنهادی میتوان به ایظن
موارد اشاره کرد :تثبیت فرکانس ریزشظبکه بظا سظرعت بظای بظرای
داشتن شبکهای پایدار ،اشتراکگظذاری بظار متناسظب بظا ظرفیظت
واحدها ،سرعت پاسظ دهظی بظای در اشظتراکگظذاری بظار ،عظدم
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حساسیت سامانه کنترلی به خطوط ارتباطی و ساختار ریزشبکه و
در نخر قابلیت اضافه کردن و کظم کظردن واحظدهای تولیظد تظوان
 عظالوه بظر مظوارد فظوق.بدون تغییر در ساختار کنترلی ریزشظبکه
سامانه پیشظنهادی قابلیظت اضظافه کظردن متغیرهظا و پارامترهظای
کنترلی جدید را به راحتی دارا میباشد و از جمله ایظن پارامترهظا
میتوان پارامترهای حفاظتی و همچنین بحثهای مربوط به تولید
.اقتصادی توان را مطر کرد
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