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چکيده:

به منظور دستيابی به تسهيم دقيق توان راکتيو مولفه اصلی و جريان های هارمونيکی ميان اينورترهای رابط واحدهای
1

توليد پراکنده ) (DGدر ريزشبکه های جزيره ای ،يک طرح کنترل سلسله مراتبی ،شامل دو سطح اوليه و ثانويه بر اساس کنترل
جريان چرخشی لحظه ای ،در اين مقاله ارائه شده است .در ابتدا ،مولفه های اصلی و هارمونيک های غالب جريان خروجی هر اينورتر
در سطح کنترل اوليه استخراج و به کنترلر ثانويه انتقال می يابند .سپس بر مبنای اين اطالعات ،جريان های چرخشی در
فرکانس های مختلف در کنترل ثانويه محاسبه و جهت توليد سيگنال های کنترلی مناسب ،به سطح کنترل اوليه اعمال می شوند.
نتيجتاً ،اين سيگنال ها پس از عبور از بلوک ها کنترلی ،به عنوان ولتاژهای مرجع به کنترل کننده های ولتاژی ،تزريق می شوند .در
تقابل با طرح های کنترل امپدانس مجازی مرسوم ،که تسهيم توان و جريان های هارمونيکی به قيمت معرفی افت ولتاژها و
اغتشاش های هارمونيکی اضافی محقق می شوند ،اثر کنترل پيشنهادی روی دامنه و کيفيت شکل موج ولتاژ خروجی  DGها ،ناچيز
ترمينال های واحد های  DGمتصل شوند .فرايند تعيين و طراحی پارامترهای سيستم کنترل به جزييات تشريح ،و نتايج
شبيه سازی به منظور نمايش کارايی روش کنترل پيشنهادی برای چهار واحد  DGکنترل شده ی ولتاژی ،فراهم شده است.
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است .به عالوه ،روش پيشنهادی قادر به تسهيم دقيق جريان های هارمونيکی است ،حتی اگر بارهای غيرخطی مستقيماً در
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به دليل افزايش به کارگيری واحدهای توليد پراکنده ) (DGمبتني برر
انرژی های تجديد پریير و پيشررف هرايي در تکنولروژی الکترونير
قدرت ،مفهوم ريزشبکه به عنوان روشي موثر برای شربکه هرای توعير
توان هوشمند آينده ،مطرح شده اس ] .[1اع آنجا که اغلب واحردهای
 DGدارای مشخصات توان خروجي  DCيا  ACکنترل نشده هسرتند،
لیا ي مبدل الکتروني قدرت که عمدتاً اينورتر منب ولتراژی )(VSI
اس  ،به عنوان ي رابط موثر برای اتصال اين واحد ها به شبکه برق يا
ريزشبکه ها ،اتخاذ مي شود .وظيفه اصلي مبدل واسرط ،کنتررل تروان
اکتيو و راکتيو تزريقي توسط  DGمي باشد .در مقايسه با سيستم های
توعي توان سنتي ،ريزشبکه مي تواند در حاالت متصل به شبکه اصرلي
يا مستقل اع آن (جزيره ای) عمل کند .در نتيجه ،اين مفهوم مي توانرد
ي منب توان قابل اطمينان تری را بررای بارهرای حسراز اع طريرق
کنترل هماهنگ يافته ميان اينورتر رابط  DGها ارائه دهد.
در وضعي عملکرد جزيره ای ،عالوه بر پشتيباني مستقيم ولتاژ اع
طريق واحدهای  DGمواعی ،بار کل مورد تقاضا در ريزشبکه همچنين
بايستي به طور مناسب به نسب توان های نامي آن ها ،تسرهيم شرود.
معموالً به منظور دسرتيابي بره ايرن هردت و تنظريم ولتراژ و فرکران
ريزشبکه ،اينورترهای  DGکنترل شرده ی ولتراژی 2اع طريرق کنتررل
افتي 3مشارکتي دامنه ولتراژ -تروان راکتيرو ) (Q-Vو فرکران  -تروان
اکتيو ) (P-fمديري مي شوند ]3و .[2اين مشخصات افتي مي توانند به
سيستم های اينورتری که امپدان خروجري آنهرا سرلفي مري باشرند،
اعمال گردند ]5و .[4روش کنترل افتي مري توانرد  DGهرا را در ير
طريق غيرمتمرکز و مستقل بدون استفاده اع هيچ لين ارتباطي ميران
آنها و تنها با استفاده اع انداعه گيری های محلري ،کنتررل نمايرد .ايرن
مشخصه ،قابلي اطمينان و قابلي  plug-and-playرا برای واحردهای
 DGافزايش مي دهد ] .[6با اين حال ،ي محردودي ذاتري ناشري اع
مصالحه ای4ميان تنظيم ولتاژ خروجي و دق تسهيم در طررح کنتررل
افتي مرسوم وجود دارد .در نتيجه ،اين محردودي مري توانرد برر روی
پايداری ريزشبکه و همچنين انتقال يکپارچه 5ميان مدهای عملکرردی
اتصال به شبکه و جزيره ای ،اثر بگریارد ] .[7اخيرراً ،نشران داده شرده
اس که به منظور ارتقاء عملکرد طرح کنترل افتري و باعيرابي ولتراژ و
فرکان ريزشبکه به مقدار نامي کره به سربب مشخصره هرای کنتررل
توان افتي و امپردان خروجري سيستم اينورتری ،کراهش پيردا کرده
لين های ارتباطي مري تواننرد بردون هريچ تراثيری برر روی
اند،
پايداری سيستم ،اضافه شوند ]8و.[7
شايان ذکر اس که با اتخاذ ي کنترل افتي  P-fمناسب ،تسهيم
توان حقيقي هميشه دقيق مي باشد ،عيررا کره فرکران ير پرارامتر
سراسری اس و در ريزشبکه هنگامي که شرايط حال ماندگار حاصرل
مي گردد ،ثاب باقي مي ماند .در مقابل ،عملکرد تسرهيم تروان راکتيرو
تح کنترل افتي Q-Vبه شردت بره امپردان هرای فيردرهای  DGو

امپدان طرت شبکه فيلتر  LCLمتصل به اينورترهای واسرط ،وابسرته
مي باشد ] .[4در سيسرتم توعير واقعري ،امپردان فيردر ير واحرد
توليدی مي تواند به طور قابل توجهي اع واحد ديگر ،متفراوت باشرد .اع
اين رو ،اغلب ،دق تسهيم توان راکتيو تناسربي ناشري اع عردم تطرابق
ميان امپدان فيدرهای واحدهای  DGو نرخ های مختلف تواني آنهرا،
کاهش مي يابد ] .[2به عالوه ،در ي ريزشربکه برا بارهرای غيرخطري
شديد ،روش کنترل افتي مرسوم ،تسهيم جريان هارمونيکي ضرعيفي را
به نمايش مي گیارد و نمي تواند مستقيماً با مشکل چررخش جريران
هارمونيکي ميان واحدهای  ،DGمقابله کند .بنابراين ،غلبه برر مسرهله
عدم دق تسهيم توان راکتيو و جريان هرای هرارمونيکي در ريزشربکه
های جزيره ای کنترل شرده توسرط مشخصرات افتري ،توجره قابرل
مالحظه ای را در مقاالت به خود جلب کرده اس .
به منظور مقابلره برا چرالش هرای مریکور ،عمردتاً سره رهيافر
جبرانساعی برای واحدهای  DGبا رابرط الکترونير قردرت ،پيشرنهاد
شده اس  .رهياف اول برمبنای طرح امپدان خروجي مجراعی اسر
]13-9و .[4بايد توجه داش که امپردان خروجري اينورترهرا ،نقرش
مهمي را در کنترل کننده های افتي و عملکرد تسهيم توان ميران آنهرا
باعی مي کنند .طرح امپدان مجاعی مي تواند اع طريق جبرران عردم
تقارن امپدان های فيزيکي ،ي مشارک مهمري در بهبرود پايرداری
سيستم و دق تسهيم توان راکتيرو ،داشرته باشرد .امپردان مجراعی
مي تواند اع طريق اصالح مرج ولتاژ خروجي اينورتر با استفاده اع ي
حلقه پيشخور جريان بار ،محقق شود ] .[4بااين وجود ،اسرتفاده اع ايرن
طرح کنترلي سبب مي شود ميان عملکرد دق تسهيم توان و کيفير
ولتاژ خروجي  DGمصالحه ای وجود داشته باشد ] .[4به عالوه ،پياده-
ساعی و طراحي ضعيف حلقه امپدان مجراعی ،مري توانرد منجرر بره
مشکالت اعوجاجي جريان  DGو پايداری سيستم شود ] .[11در ]12-
9و ،[4روشهای پيشنهادی عمدتاً بر اساز فرر امپردان فيردرهای
کوچ و امپدان های مجاعی غالب در فرکان مولفه ی اصلي پياده
ساعی شده اند .اگرچه اين تکني دارای مشخصه پياده -ساعی ساده و
پايداری نسبتاً خوبي مي باشد ،اما در ريزشبکه های جزيره ای ضرعيف
با امپدان های فيدر فيزيکي برزر ،،امپردان هرای مجراعی خيلري
بزرگي برای کاهش خطاها در تسهيم توان راکتيرو احتيراا اسر  ،کره
متعاقباً دينامي های تسهيم توان و تنطيم ولتاژ خروجي ناچاراً تحر
تاثير قرار مري گيرنرد .در ] [4همچنرين بررای ايجراد تسرهيم جريران
هارمونيکي بهتر و کاهش جريان های چرخشي ميان واحدهای DGبرا
نرخ های تواني مشابه ،امپدان هارمونيکي معادل  DGاع طريق اضافه
شدن ي حلقه امپردان مجراعی هرارمونيکي بره مرجر ولتراژ ،DG
تنظيم شده اس  .با اين حال ،به منظور تضمين تسهيم بار هرارمونيکي
دقيق ،عالوه بر لزوم استخراا جريان های هارمونيکي خط ،پاسخ هرای
فرکان هارمونيکي امپدان فيدرهای  DGنيز احتيراا اسر  ،چرون
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اندوکتان فيدر ممکن اس در فرکان های هرارمونيکي تضرعيف
شود ] .[13اين بدين معنري اسر کره فرر انردوکتان ثابر فيردر
فيزيکي در فرکان هارمونيکي مي تواند ناشي اع جبرران سراعی عيراد،
منجر به امپدان معادل خاعني DGشود ] .[13به اين ترتيب ،عملکررد
تسهيم جريان هارمونيکي ،حتي اگر طرح امپدان مجاعی هرارمونيکي
استفاده شود ،به دليل وجود امپدان های فيدر نامتقارن ،تحر تراثير
قرار مي گيرد .ي استراتژی کنترل به منظرور افرزايش دقر تسرهيم
توان راکتيو در ي ريزشبکه جزيره ای ،که شرامل اضرافه کرردن ير
لين ارتباطي به مفهوم امپدان مجاعی اس  ،در ] [12پيشنهاد شده
اس  .در اين روش ،لين ارتباطي برای تنظيم امپدان هرای مجراعی
جه جبران نابرابری اف ولتاژ فيدرها به جای تطبيق امپدان هرای
فيدر ،مورد استفاده قررار گرفتره اسر  .برا ايرن حرال ،تنظريم مت يرر
امپدان مجاعی در ] ،[12در شرايط ظرفي تواني مختلرف واحردهای
 DGو همچنين تعميم طررح پيشرنهادی بررای تسرهيم جريران هرای
هارمونيکي ،به ويژه در حضور بارهای غيرخطي محلي  ،DGمشرکل و
پيچيده مي باشد .در ] ،[13امپردان هرای هرارمونيکي معرادل واحرد
های DGاع طريق انتقال ولتاژ نقطه اتصال مشرترک (PCC) 6اع ير
کنترل ثانويه بوسيله ی ي لين ارتباطي با پهنای بانرد کرم ،تنظريم
مي شوند .با اين حال در ايرن روش بره منظرور دسرتيابي بره عملکررد
تسهيم جريان هارمونيکي مناسب ،ولتاژهای خروجي  DGهرا معروج
مي شوند .به عالوه ،روش مطرح شده تنها برروی ي ريزشبکه جزيرره
ای ت فاع صحه گیاری شده و همچنين به شدت به تخمين امپردان
مي باشد .لیا طرح های امپدان مجاعی
فيدر های  DGوابسته
مي توانند منجرر بره ايجراد افر ولتاژهرا و اغتشاشرات ولتراژ اضرافي
درخروجي واحدها شوند.
دومين روشرهای کنترلري برمبنرای تکنير هرای کنتررل افتري
ترکيبي و اصالح شده مي باشند ] .[16-14مفهوم تروان اکتيرو /راکتيرو
مجاعی و دامنه ی ولتاژ  /فرکان مجراعی بره ترتيرب در ] [14و ][15
برای بهبود پايداری روش کنترل افتي و عملکرد ريزشبکه های جزيره-
ای ،پيشنهاد شده اس  .با اين وجود ،اين مفاهيم مي توانند به سرختي
به طور همزمان هم مجزاساعی توان ها و هم دق تسهيم توان را بهبود
دهند .در ] ،[16ولتاژ خروجي هر واحد  DGتوسط اضافه کردن دو ترم
کاهش خطای تسهيم و باعيابي ولتاژ ،به منظور بهبود عملکررد تسرهيم
توان راکتيو ،ت يير داده مي شود .ترم باعيابي ولتاژ ،بررای جبرران افر
ولتاژ ايجاد شده توسط ترم کاهش خطای تسهيم ،اعمال شده اس  .برا
اين حال ،همانطور که در ] [12ذکر شد ،در اين نوع اسرتراتژی تنظريم
ضرايب ترم ها در شرايط تروان هرای نرامي متفراوت واحردهای  DGو
تعميم آن جه تسهيم جريان های هارمونيکي ،مشکل اس  .درنتيجه
مي توان درياف که تعميم اين استراتژی ها به منظرور بهبرود تسرهيم
جريران هرای هرارمونيکي ناشري اع اضرافه کرردن کنتررل افتري تروان
هارمونيکي سخ و پيچيده مي باشد.

در نهاي  ،رهياف سوم برمبنرای تکنير هرای تزريرق سريگنال
مي باشد ]18و .[17در ] ،[17ي سيگنال ولتاژ هرارمونيکي فرکران
باال به مرج ولتاژ خروجي هر واحد  DGجه کاهش خطای تسرهيم
توان راکتيو و بهبود دق تسهيم جريان هارمونيکي ،تزريق شده اسر .
با اعمال اين سيگنال ،تسهيم توان دقيقري اع طريرق تنظريم امپردان
خروجي حلقه بسته هر اينورتر توسط ت يير پهنای بانرد حلقره کنتررل
ولتاژ ،بدس مي آيد .با اين حال ،تزريرق چنرين سريگنا ل هرای AC
منجر به اعوجاا های ولتاژ اضافي خواهد شد.همچنين ير اسرتراتژی
کنترلي براساز تخمين خطای تسهيم توان راکتيو بوسريله ی تزريرق
ي ترم کوپلينگ اغتشاش توان اکتيو -راکتيو گیرای کوچ در ][18
پيشنهاد شده اس  .سپ  ،خطاهای تسهيم توان راکتيو برا اسرتفاده اع
ي ترم کنترل انتگرا ل گير حیت مي شوند .برا ايرن وجرود ،ناشري اع
استفاده اع روش کنتررل مبتنري برر  event-triggeredدر ايرن طررح
کنترلي ،پايداری آن نمي تواند به سادگي تضمين گردد .عالوه بر ايرن،
ت ييرات بار در طي فرايند جبرانساعی ممکن اسر منجرر بره کراهش
دق تسهيم توان شود ].[12
به طورکلي ،گرچه الگوريتم های کنترلي قابل توجهي بره منظرور
بهبود دق تسهيم توان پيشنهاد شده اس  ،اما ي لزومي برای توسعه
ي روش سيستماتي به منظور مقابله با چرالش هرای تکنير هرای
مختلف در جه افزايش دقر تسرهيم تروان راکتيرو و جريران هرای
هارمونيکي با توجه به نرخ های تواني متفاوت اينورترهای مواعی و عدم
تطابق امپدان فيدر ها در ي ريزشبکه جزيره ای وجرود دارد .ديگرر
موضوعي که به خوبي در کارهای میکور مطالعه نشده اس  ،اثربخشري
اين روش ها در کاهش جريان های چرخشري ميران اينورترهرای DG
مواعی اسر  .در حقيقر  ،مرادامي کره چنردين واحرد  DGبرا رابرط
الکتروني قدرت اع طريق فيردرهايي برا امپردان هرای نامتقرارن بره
 PCCمتصل مي شوند ،جريان های چرخشي هرارمونيکي و مولفره ی
اصلي ممکن اس ميان آنها جاری شوند .لیا بايستي توجه داشر کره
کنترل جريان چرخشي برای حفظ پايداری ي ريزشبکه جزيرره ای و
افزايش کيفي تسهيم بار ،ي پيش شرط اساسي محسوب مي شرود.
به عالوه ،چرخش جريان ممکن اس سبب اضافه بارهايي در برخري اع
اينورترهای مواعی گردد که به نوبه خود مي تواند منجر به صردمه عدن
آنها شود ].[4
اعاين رو ،به منظور رسيدن به دق باالی تسهيم توان راکتيو و
جريان هارمونيکي و همچنين کاهش جريان های چرخشي ميان
واحدهای  DGمواعی در ريزشبکه های جزيره ای ،اين مقاله ي طرح
کنترل سلسله مراتبي جديدی شامل سطوح کنترل اوليه و ثانويه
پيشنهاد مي دهد .در طرح کنترل پيشنهادی ،ابتدا مولفه های اصلي و
هارموني های غالب جريان خروجي هر اينورتر در سطح کنترل اوليه
استخراا و به کنترلر ثانويه انتقال مي يابند .سپ بر مبنای اين
اطالعات ،جريان های چرخشي در فرکان های مختلف در کنترل
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ثانويه محاسبه و جه توليد سيگنال های کنترلي مناسب ،بره سرطح
کنترل اوليه اعمال مي شوند .نتيجتاً ،اين سيگنال هرا پر اع عبرور اع
بلوک ها کنترلي ،به عنوان ولتاژهرای مرجر بره کنتررل کننرده هرای
ولتاژی ،تزريق مي شوند .مزي برجسرته روش کنتررل پيشرنهادی در
مقايسه با تکني های امپدان مجاعی مرسوم اين اسر کره کيفير
شکل موا ولتاژ خروجي واحدهای  DGبه طرور قابرل تروجهي توسرط
حلقه های تسهيم توان پيشنهادی ،تح تاثيرقرار نمري گيرنرد ،چرون
اين حلقه های جبران ساعی به جای قرار گرفتن در مسير جريان هرای
بار ،در مسير فيدب جريان های چرخشي هرارمونيکي و مولفره اصرلي
قرار گرفته اند .در نتيجه اين تکني منجر به اف ولتاژ های اضرافي و
اعوجاا های هارمونيکي ولتاژ قابل توجهي ناشي اع جريان های بارهای
خطي و غيرخطي بزر ،نمي شوند .عالوه بر اين ،برا اعمرال اسرتراتژی
جبران ساع پيشنهادی ،تسهيم توان راکتيو و جريان هرای هرارمونيکي
مناسبي مي تواند حاصل شود ،حتي اگر بار غيرخطي در خروجي واحد
های  DGبه طور محلي قرار گرفته باشرد .همچنرين نشران داده شرده
اس که با قط لين های ارتباطي با واحدهای  ،DGسيستم کنتررل
اوليه مي تواند بدون ناپايداری به کار خود ادامه دهد.
ادامه اين مقاله به صورت عير ساعماندهي مي شود .ساختار طررح
کنترل سلسله مراتبي پيشنهادی در بخرش  2توضريح داده مري شرود.
جزييات ساختار و طراحي کنترل کننده های درونري و بيرونري سرطح
کنترل اوليه  DGدر بخش  3بحث مي گرردد .بخرش  4بره اسرتراتژی
جبران ساعی خطاهای تسهيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي
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پيشنهادی اختصاص داده شده اس  .نتاي شربيه سراعی در بخرش 5
ارائه شده اس  .سرانجام ،مقاله در بخش  6نتيجه گيری مي شود.

 -2طرح کنترل سلسله مراتبی پيشنهادی
شکل  1به کارگيری طرح کنترل سلسله مراتبي پيشنهادی بررای ير
ريزشبکه جزيره ای سه فاع ،که  Nواحد  DGسه فاع با رابط اينرورتری
اع طريق فيلترهای  LCLو امپردان هرای فيردر  ZFiبره براز PCC
متصل شده اند را نشان مي دهد .شرايان ذکرر اسر کره مرادامي کره
چندين  VSIبه صورت مواعی عمل مي کنند ،فيلتر  LCLعمردتاً بره
فيلتر  LCترجيح داده مي شود ] .[19توجه شود ،برای واحدهای DG
کنترل ولتاژی با کنترل ولتاژ خاعن فيلتر ،اندوکتان های فيلتر طررت
شبکه به عنوان بخشي اع امپدان های فيدر در نظر گرفته مي شروند.
عالوه بر اين ،همانگونه که اع شکل  1مشخص اس سيسرتم ريزشربکه
شامل هم بارهای خطي و هم غيرخطي مري باشرند کره در براز AC
) (PCCبه صورت مشترک و در ترمينال خروجي  DGبه صورت محلي
در نظر گرفته شده اند .برای هر واحرد  ،DGتروان مرورد نيراع توسرط
ژنراتورهای توان و  /يا سيستم های ذخيره ساع انرژی تأمين مي شرود.
در سيستم ريزشبکه فر شده اس کره لينر هرای  DCواحردهای
 DGبه صورت مجزا کنترل و ثاب نگه داشته مي شوند.
طرح کنترل سلسله مراتبي شرامل کنتررل کننرده هرای اوليره و
ثانويه مي باشد .سطح کنترل ثانويه ي کنترلر مرکزی اس کره ابتردا
جريان های خروجي لحظه ای همه واحردهای  DGرا بره وسريله ير
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کنترل کننده ی اوليه DG

لين ارتباطي با عر باند پايين (LBC) 7درياف مي کند .پ اع آن
سررطح کنترررل ثانويرره ،جريرران هررای چرخشرري لحظرره ای متنرراظر بررا
مولفه های اصرلي و هارمونير هرای غالرب را محاسربه و بره کنتررل
کننده های اوليه همه واحدهای  ،DGبه منظور دسرتيابي بره تسرهيم
توان راکتيو و جريان های هارمونيکي دقيق و همچنين کاهش جريران
چرخشي ميان واحدها ،ارسال مي کند.
درشکل  1عيرنوي های ” “+1,” “-5,” “+7به ترتيرب نمرايش
دهنده توالي مثب و مولفه های هارمونيکي غالب ،يعني تروالي منفري
هارموني پنجم و توالي مثب هارموني هفتم مي باشند .پهنای بانرد
ارتباطي کم برا هردت اجتنراب اع وابستگي عملکرد سيستم کنترل بره
وجود عر باند باال (که مري توانرد قابلي اطمينان سيستم را کاهش
دهد) صورت گرفته اسر ] .[20اع طرفري ديگرر  LBCمري توانرد در
هزينه نسبتاً پاييني فراهم گردد .بره منظرور اطمينران اع کرافي برودن
عر باند پايين ،بايستي داده های منتقل شده شرامل سريگنال هرای
تقريبرراً  DCباشررند .لرریا ،در ابترردا مولفرره هررای جريرران اصررلي و
هارموني های انتخابي جريان خروجي واحدها در قاب مرج سنکرون
) (dqاستخراا شده و سپ به کنترل کننده ثانويه ارسال مي شوند.

 -3سيستم کنترل اوليه DG
شکل  2ساختار کنترل اوليه پيشنهادی برای هرر واحرد  DGرا نشران
مرري دهدکرره شررامل کنترررل کننررده هررای ولترراژ مولفرره اصررلي و

هارموني های انتخابي به عنوان حلقه های دروني ،کنترل کننده های
افتي توان اکتيو و راکتيو به عنوان حلقره هرای بيرونري ،و حلقره هرای
جبران ساع خطرای تسرهيم تروان راکتيرو و جريران هرای هرارمونيکي
مي باشد .به عالوه ،آن همچنين شامل ي بلوک تجزيه کننده جريران
خروجي اس که سيگنال های جريان مناسبي را بررای سرطح کنتررل
ثانويه فراهم مي نمايد .عملکرد حلقه های جبران ساعی در بخش بعرد
بحث خواهد شد .همانطور کره در شرکل  2ديرده مري شرود ،سيسرتم
کنترل اوليه در قاب مرج ساکن ) (αβطراحي و پياده ساعی مي شود.
ماتري های تبديل کرالرک 8بررای تبرديالت در ايرن قراب مرجر را
مي توان در ] [20ياف .
کنترل کننده های افتي تروان ،مقرادير مرجر دامنره و فرکران
عاويه ای ولتاژ خروجي  DGها را با توجه به مرد عملکرردی ريزشربکه
تعيين مي کنند .توجه شود که چون ايده اصلي در روش کنتررل افتري
اع آناليز حال ماندگار تهوری شارش توان ناشي شده اس  ،دينامير -
های حلقه کنترل توان بايستي به انداعه کافي نسب به دينامي هرای
حلقه رديابي ولتاژ  DGکندتر باشند ] .[11همچنين ،به منظور تضمين
عملکرد پايدار واحدهای  ،DGماکزيمم توان اکتيو و راکتيو تحويلي بره
شب که بايستي هميشه بزرگتر اع تقاضا های توان خروجي واقعي باشرند
] .[2با توجه به اين که طراحي کنترل کننده های افتي توان و محاسبه
توان های مولفه ی اصرلي بره قردر کرافي در مراجر ][7-4 , 23-21
مطالعه شده اس  ،لیا اع بحث مجدد آن خودداری مي شود .در نتيجه،
با دانستن دامنه و فرکان عاويه ی ولتاژ مرج  ،ولتاژ مرج سينوسري
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شکل ( :)2بلوک دياگرام استراتژی سيستم کنترل اوليه DG
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مي تواند به آساني همانند آن چيزی که در شرکل  2نشران داده شرده
اس اع طريق توليد کننده مرج سه فاع بدس آيد.
بايستي توجه داش که به منظور تسهيم تقاضای بار مولفه اصرلي
به نسب ظرفي های نامي  DGها ،ضرايب افتي کنترل کننرده هرای
توان بايستي به نسب معکوز با ظرفي هرای ترواني آن هرا انتخراب
شوند ] .[5,16بنابراين اين قيود به صورت عير قابل بيان هستند:

2k if C s

)nQ,1  Qrated ,1  nQ,2  Qrated ,2        nQ, N  Qrated , N (2
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که در اين روابط  Prated,1ترا  Prated,Nو  Qrated,1ترا  Qrated,Nبره ترتيرب
توان اکتيو و راکتيو نامي واحد های  1 DGتا  Nمري باشرند .برا ارضرا
شدن قيود باال ،توان اکتيو مي تواند به طور دقيقري در حالر مانردگار
تسهيم شود ] .[5با اين حال همانطور که پيش اع اين ذکر شرد ،دقر
تسهيم توان راکتيو توسط عدم تطابق امپدان هرای فيردر هرا تحر
تاثير قرار مي گيرد ]16و .[5عالوه بر اين بايستي دوباره توجره داشر
که در ي ريزشبکه جزيره ای با چندين واحد  DGو بارهای غيرخطي
شديد ،ي تسهيم غيردقيق جريان های هرارمونيکي برار برا توجره بره
امپدان های هارمونيکي معادل نامتقارن ،منجر به عبور جريران هرای
چرخشي هارمونيکي ميان واحد های  DGمي شود .به منظور مقابله با
اين مسهله و برای جبران ساعی اف ولتاژ های هرارمونيکي در شررايط
ظرفي نامي مختلفِ  DGهرا ،امپردان معرادل هرارمونيکي  DGهرا
مي توانند اع طريق طراحي و پياده ساعی امپدان هارمونيکي مجراعی
سری منفي به نسب عک با ظرفي  DGها ،تنطيم گردنرد .برا ايرن
وجود ،به منظور پياده ساعی و تنظريم امپردان هرارمونيکي مجراعی
سری ،عالوه بر لزوم اسرتخراا جريران هرای هرارمونيکي خروجري در
مراتب هارمونيکي انتخرابي ،بره دانرش قبلري اع پاسرخ هرای فرکران
هارمونيکي امپدان فيدر احتياا اس  .اع اين رو در پاسخ به مشکالت
میکور به واسطه ی اثرات امپدان های فيدر نامتقارن برحسرب تروان
های نامي  DGها ،در ايرن مقالره ير طررح کنتررل سلسرله مراتبري
برمبنای کنترل جريان های چرخشري مولفره ی اصرلي و هرارمونيکي
انتخابي ارائه مي شود ،که در بخش بعدی توضيح داده خواهد شد.

 -3-1طراحی کنترل کننده های ولتاژ مولفه ی اصلی
و هارمونيکی
به منظور تضمين رديابي دقيق ولتاژ ،ي روش کنترل ولتاژ بر مبنرای
کنترل مستقل مولفه های اصلي و هارمونيکي ولتاژ در اين مقاله محقق
مي شود .همانطور که در شکل  2واضح اس  ،به منظرور جلروگيری اع
تررداخالت ميرران حلقرره هررای جبررران سرراعی خطررای تسررهيم جريرران
ها رمونيکي و توان راکتيو ،ساختار کنترلر دو حلقره ای ولتراژ و جريران
پش سرهم متداول ] [20در سيستم کنترل پيشنهادی به کار گرفتره
نمي شود .عالوه بر اين ،چون شارش های توان خروجي  DGمبتني بر
کنترل کننده های افتي اع طريق تنظيم مولفره ی اصرلي ولتراژ خراعن
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s 2  2C s   2f

) (

2k ih C s
 2C s  ( h f ) 2

2

s

G f ( s )  k pf 

Gh ( s )  k ph 

h  5, 7

در اين روابط  kpfو  kphبه ترتيب ضرايب تناسبي مولفه هرای اصرلي و
هررارمونيکي و  kifو  kihضرررايب رعونانسرري در مولفرره هررای اصررلي و
هارمونيکي کنترل کننده ی ولتاژ مي باشرند .همچنرين  ωCفرکران
قط کنترل کننده ولتاژ اس  ωf .نيز فرکان عاويره ای مولفره اصرلي
مي باشد که توسط کنترل کننده ی افتي توان به صورت تطبيقي و برر
اساز ت ييرات فرکان ناشي اع ت ييرات بار توليد مي شود.
به سادگي مي توان درياف که اين روش کنترل ولتاژی نسب به
ساختار کنترلر دو حلقه ای پش سرهم متداول ،ناشي اع عردم وجرود
تداخل ميان عملکرد جبران ساعی هارمونيکي و وظيفه ی اصلي واحرد
 DGو همچنين اع لحاظ تنظيم پارامترهای کنترلي ،اع انعطات پریيری
بيشتری برخوردار مي باشد .چون هردت کنتررل ولتراژ در ايرن مقالره
حیت کردن اعوجاا های خاعن فيلتر جه رديابي دقيق مرج ولتراژ

 ( Vrefمي باشد ،بنابراين ولتاژ مرجر هرارمونيکي ) (V H 
اصلي )


به مقدار صفر تنظيم مي شود .همانطور که در شکل  2ديده مي شرود،
ي حلقه کنترل تناسبي ساده  KDبه منظور بهبود عملکرد ميرايري و
ديناميکي سيستم  DGدر نظر گرفته شده اس ] .[24در ايرن حالر ،
يا جريان سلف طرت اينورتر و يا جريان خاعن فيلتر مي تواند به عنوان
ترم فيدب کنترل ميرايي استفاده شود .در ] [25مشخص شرده اسر
که فيدب جريان خاعن فيلتر عملکرد ميرايي بهتری را برای رعونران
ذاتي فيلتر  LCLفراهم مري نمايرد .در نتيجره ،سريگنال مرجر ولتراژ
 PWMمي تواند به صورت رابطه عير تعيين شود:



) (  VC  Gh ( s)  0  VC   K D  I C




Vref

 G f ( s) 


VInv
)( s

بر اين اساز مشخص اس که سيستم سه فاع مي تواند به دو سيستم
ت فاع مستقل بر مبنای قاعده ی تبديل مختصات  abc/αβمدل شود
] .[2لیا بلوک دياگرام ساختار کنترل حلقه بسته مي تواند بره صرورت
شکل  3ساده شودZ1 .و  Z2امپدان های فيلتر خروجي و  kPWMگرين
و تاخير  PWMاينورتر مي باشند که به ترتيب به صرورت روابرط عيرر
بيان مي شوند:
)(6

Z1 ( s)  L1 s  R1
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)(1

mP,1  Prated ,1  mP,2  Prated ,2        mP, N  Prated , N

فيلتر بدس مي آيند ،بنابراين کنترل اين مولفه مي تواند تنهرا توسرط
کنترلر تناسبي -رعونانسي (PR) 9مولفه ی اصلي )) (Gf(sحاصل شود.
ضمناً به منظور فراهم ساختن جبران ساعی هرارمونيکي بيشرتر ولتراژ
خرراعن ناشرري اع بارهررای غيرخطرري شررديد ،کنترررل کننررده هررای PR
هارمونيکي انتخابي )) (Gh(sهمچنين در نظر گرفته مي شوند .بر ايرن
اساز ،کنترلرهای مولفه اصلي و هارمونيکي انتخابي  PRبه ترتيب بره
صورت عير مشخص مي شوند:

Vh

 

فيلتر LCL

VC

) Z 2 (s

)Gh (s

IC





IL

1
) Z 1 (s


VInv  VL
VInv
)kPWM (s






VC

KD

شکل ( :)3بلوک دياگرام سيستم کنترل حلقه بسته DG

)(8

1
1  1.5Ts s

k PWM ( s ) 

که  Tsعمان نمونه برداری مي باشد .براساز شرکل  3عملکررد حلقره
بسته ی سيستم کنترل  DGمي توانرد ماننرد مردار معرادل ترونن بره
صورت عير بدس آيد:
)VC ( s)  GCL f ( s) V f ( s)  GCLh ( s) Vh ( s)  Z o ( s)  I o ( s ) (9

که ) GCL-f(sو ) GCL-h(sبه ترتيب تواب انتقال حلقه بسرته ی مراجر
ولتاژ مولفه اصلي و هارمونيکي مي باشرند .بره عرالوه ) Zo(sامپردان
خروجي معادل حلقه بسته سيستم کنترل را نشان مي دهد .به منظرور
طراحي پارامترهای سيسرتم کنتررل در فرکران اصرلي و هرارمونيکي
10
غالب بر مبنای دينامي های حلقه بسته سيسرتم ،تهروری ميسرون
اعمال مي شود .در نتيجه اع شکل  3تواب انتقال حلقه بسته و امپدان
خروجي معادل به صورت روابرط هرای ( ،)11( ،)10و ( ،)12اسرتخراا
مي گردند.
شکل  4نمودار های بد 11گين های رديابي ولتاژ مرج مولفره ی
اصلي و هارمونيکي حلقه بسته را با استفاده اع مقرادير ليسر شرده در
جدول  1بررای پارامترهرای سيسرتم کنتررل و بخرش قردرت نمرايش
مي دهد .همانطور که اع شکل (4الف) ديده مي شود ،گين و عاويه فراع
در فرکان اصلي به ترتيب ي و صفر مي باشرند .همچنرين ،مولفره-
های هارمونيکي غالب دارای گين تقريباً صفر مي باشند .شرکل  5نيرز
نمودار دامنه ی امپدان خروجي معادل حلقره بسرته اينرورتر  DGرا
نشان مي دهد .همانطور که اع شکل  5مشخص اس  ،مقدار دامنه های
امپدان خروجي در فرکان های اصلي و هارموني های غالب تقريباً
صفر مي باشند .بنابراين رديابي دقيق مرج ولتاژ اصلي بردون داشرتن
)(10

)(11

 -3-2تجزيه کننده ی جريان خروجی
همانطور که اع شکل  2مشخص اس  ،اسرتخراا مولفره هرای اصرلي و
هارمونيکي جريان خروجي هر اينورتر به منظور ارسرال سريگنال هرای
کنترلي مناسب به کنترلر ثانويه اع اهمي عيادی برخوردار اس  .انرواع
مختلف روش های تجزيه سيگنال هارمونيکي ] [26مطرح شده اسر ،
اما آشکارساعی مبتني بر قاب مرج سنکرون هنوع بره عنروان يکري اع
بهترين را حل ها به ويژه در سيسرتم هرای کنتررل مبتنري برر لينر
ارتباطي ،در نظر گرفته مي شود] .[27همرانطور کره اع شرکل  2ديرده
مي شود ،تجزيه کننده ی جريان خروجي در هر مولفه ی فرکانسي بره
آساني توسط تبديل پارک 12و مجموعه ای فيلتر پايين گیر مرتبره اول
) (LPFبا فرکان قط  1هرتز محقق مي شود.

 -4استراتژی جبران سازی خطاهای تسهيم توان
راکتيو و جريان های هارمونيکی
هدت اع اين بخش توصيف روش جبران ساعی پيشنهادی اس
که مي تواند خطا های تسهيم توان راکتيو و جريان هارمونيکي را
بدون دانشي اع توپولوژی ريزشبکه مانند مقادير امپدان های
فيدر و شرايط بارگیاری ،حیت نمايد .اين مشخصه برای عملکرد
” “Plug-and-Playبارها و واحدهای  DGدر کاربردهای ريزشبکه
خيلي مهم و حياتي اس  .در ابتدا به منظور فهم قاعده ی حلقه های
جبران ساعی پيشنهادی برای خطاهای تسهيم ،مفهوم جريان چرخشي
ميان اينورترهای مواعی توصيف مي شود.

) G f ( s )  k PWM ( s )  Z 2 ( s
) k PWM ( s )Z 2 ( s )  (G f ( s )  Gh ( s ))  k PWM ( s )  K D  Z 1 ( s )  Z 2 ( s
) Gh ( s )  k PWM ( s )  Z 2 ( s
) k PWM ( s )Z 2 ( s )  (G f ( s )  Gh ( s ))  k PWM ( s )  K D  Z 1 ( s )  Z 2 ( s





I o ( s ) Vh ( s ) 0

I o ( s ) V f ( s ) 0

VC
V f
VC
Vh

GCL f ( s ) 

GCLh ( s ) 
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)(7

1
sC f

Z 2 (s) 

هيچ تداخلي با حلقه رديابي مرج ولتاژ هارمونيکي ،تضمين مي گردد.
توصيف های مشابهي مي توان برای نمودارهای بد مربروط بره رديرابي
ولتاژ مرج هارمونيکي حلقه بسته بر اساز شکل (4ب) بيان نمود.
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Io

)Gf (s



V f

)(12

)Z 2 ( s
) k PWM ( s )Z 2 ( s )  (G f ( s )  G h ( s ))  k PWM ( s )  K D  Z 1 ( s )  Z 2 ( s



V f ( s ) Vh ( s ) 0

350Hz

زاويه )درجه(

زاويه )درجه(

فرکانس )هرتز(

فرکانس )هرتز(
)الف(

) (

شکل ( :)4نمودارهای بد توابع انتقال حلقه بسته رديابی ولتاژ( .الف) تابع انتقال مولفه لصلی ) ) ( .GCL-f(sتابع انتقال هارمونيک های غالب)GCL-h(s
350Hz

250Hz

توان نامي واحدهای  DGمي باشند .با فرر

50Hz

اينکره تروان نرامي DGj

اندازه)(dB

بارگیاری کل توان واحدهای  DGبه ترتيرب  Sjو  STباشرند ،فراکتور
توعي بار به صورت عير تعريف مي شود:
)

Sj

(

N

m

S



Sj
ST

hj 

m 1

فرکانس )هرتز(

شکل ( :)5نمودار اندازه امپدانس خروجی معادل حلقه بسته اينورتر DG

 -4-1آناليز جريان چرخشی
Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.3- Fall 2016

بايد دانس که ناشي اع تلران قطعات ،الگوی سروييچينگ اينورترهرا
متفاوت مي باشند .در نتيجه ،بر اين اساز ،جريان های چرخشري بره
طور اتوماتيکي ميان چندين اينورتر  DGمرواعی برا لينر هرای DC
مجزا توليد مي شوند ] .[28به عالوه ،امپدان های فيدر نامتقارن نيرز
منجر به افزايش جريان های چرخشي مي شوند که به نوبه خود سربب
تسهيم بار نامتعادل مي شود .جريان چرخشي هر فاع اينورتر سه فراع را
مي توان به صورت اختالت ميان جريان خروجي واقعري و جريران برار
اختصاص يافته بيان نمود ،که توسط ] [28به صورت عير تعريرف شرده
اس :

 -4-2کنترل کننده ثانويه
بلوک دياگرام کنترلر ثانويه در شکل  6نشان داده شده اس  .همانطور
که اع شکل مالحظه مي شود ،در ابتدا مولفه های جريان ها خروجي
واحدهای  DGاع کنترلر اوليه اع طريق ي لين  LBCدرياف

مي گردند .پ اع آن ،برطبق اطالعات دريافتي و بر مبنای روابط
( )13و ( ،)14جريان های چرخشي لحظه ای مولفه ی اصلي و
هارموني های غالب محاسبه مي شوند و به سطح کنترل اوليه
هر واحد  ،DGبه منظور حیت خطاهای تسهيم توان راکتيو و
جريان های هارمونيکي ،فرستاده مي شوند .جزييات محاسبه
مولفه های جريان های چرخشي در فرکان های مختلف در
شکل  6فراهم شده اس .

N

)

(

 Iok ,m  iok , j ,

I Cir _ k , j  I k , j  iok , j  h j 

m 1

N

 hm  1

; j  1,2,....,N 

;k  a, b, c

m 1

در رابطه ی فوق ICir_k, jجريان چرخشي اينورتر  jام و  kنشان دهنده-
ی فاع اينورتر مي باشرندIok, j ،iok, j .و  hjبره ترتيرب جريران خروجري
واقعي ،جريان بار اختصاص داده شده و فاکتور توعير برار متناسرب برا
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 -4-3حلقه های جبران سازی خطاهای تسهيم در
سطح کنترل اوليه
همانطور که در شکل  2مشاهده مي شود ،جريان های چرخشي مولفه
اصلي و هارموني های غالب با استفاده اع کنترل کننده ثانويه در قاب
 dqتوليد مي شوند ،سپ با تبديل به قراب مرجر سراکن ) ، (αβبره
بلوک های جبران ساعی خطای تسهيم هر کنتررل کننرده اوليره DG
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اندازه)(dB

250Hz

250Hz
50Hz

اندازه)(dB

350Hz

50Hz

VC
) I o (s

Z o ( s) 

جريان های چرخشی مولفه ی اصلی

iodq1 ,1
h1



  

h2

iodq1 , 2

iodq1 , 2

iodq1 , N

hN

dq ,N

از کنترلر اوليه

iodq1 , N

به طر کنترلر اوليه

LB C

iodq5 ,1

 

جريان های چرخشی
مولفه هارمونيک  5ام

iodq5 , 2

iodq5 , N

جريان های چرخشی
مولفه هارمونيک  7ام

 

iodq7 ,1

iodq7 , 2
iodq7 , N

شکل ( :)6بلوک دياگرام سيستم کنترل ثانويه

 -5نتايج شبيه سازی
به منظور تأييد صح عملکرد روش کنترل پيشنهادی ،ي ريزشبکه
جزيره ای  3فاع به عنوان سيستم مورد مطالعه جه شبيه ساعی در
نظر گرفته مي شود .همانطور که در شکل  7نشان داده شده اس ،
ريزشبکه مورد مطالعه شامل  4واحد  DGکنترل شده ی ولتاژی با
فيلترهای خروجي  LCLو ظرفي های نامي مختلف مي باشد.
ظرفير نرامي DGهرا به صورت  So1 = So2 = 2So3 = 2So4در
نظر گرفته شده اس  .ولتاژ و فرکان نامي ريزشبکه بره ترتيب
 rms(210Vولتاژ فاع) و 50هرتز مري باشرد .فرکران کليردعني
اينورتر DGها برابر 10کيلو هرتزاس  .به منظور نمايش اثربخشي
کنترل پيشنهادی در حال کلي ،دو نوع بار گیاری محلي و مشترک
در سيستم تح مطلعه در نظر گرفته شده اس  .ي يکسوساع ديودی
تمام موا سره فاع به عنوان بار غيرخطي در نظر گرفته مي شرود.
همچنرين ،ير برار خطي با اتصال ستاره (امپدان هر فاع  ) Ziنيز به
شين بار متصل اس  .پارامترهای بخش قدرت و سيستم کنترل در
جدول  1ارائه شده اس  .همانطور که در جدول  1ديده مي شود،
امپدان های خط توعي  DGها طوری در نظر گرفته شده اند تا ي
ريزشبکه نامتقارن حاصل شود .شربيه سراعی در
محريط  MATLAB/Simulinkبرا اسرتفاده اع جعبه
ابزار  SimPowerSystemsانجام گرفته اس  .چهار گرام شربيه
ساعی به صورت عير در نظر گرفته مي شوند:


گام اول ()0s ≤ t ≤ 2s
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اعمال مي شوند .پ اع آن به منظور جبران سراعی خطاهرای تسرهيم
ي مجموعره کنتررل کننرده هرای تناسربي ) (Pبررای جريران هرای
چرخشي مولفه های اصلي و هارمونيکي غالب در نظرگرفته مري شرود.
ايررن کنترررل کننررده هررای تناسرربي مرري تواننررد همچنررين برره عنرروان
جبران گر های جريان های چرخشي مانند مقاوم های مجاعی ][29
محسوب شوند .با حاصلضررب خروجري کنتررل کننرده هرای تناسربي
توسط فاکتورهای متنراظر توعير برار ،ميرزان تالشري را کره هرر DG
بايستي بر اساز ظرفي نامي خود برای جبران ساعی خطاهای تسهيم
توان راکتيو و جريان های هارمونيکي انجرام دهرد ،تنظريم مري شرود.
توجه به اين نکته مهم اس که به منظور داشتن عملکرد صحيح حلقه
جبران خطای تسهيم هارمونيکي ،خروجي کنترلر تناسربي مربروط بره
مرتبه هارموني  5ام بايستي با توجه به چرخش اين مولفره در تروالي
منفي ،برا ير عالمر منفري اعمرال گرردد .عيررا در غيرر اينصرورت
حاصلضرب مولفه ی جريان چرخشري تروالي  5ام برا ضرريب تناسربي
(همانند مقاوم مجاعی) سبب ايجاد اف ولتاژی مي شود که نه تنهرا
باعث کاهش جريان چرخشي هارموني مرتبه  5ام مي شرود بلکره برا
کاهش امپدان چرخشي معادل ] [29در اين توالي ،منجر به افرزايش
جريان چرخشي و نيز ناپايداری سيستم مي گردد .سررانجام سريگنال-
های جبران ساع خطاهای تسهيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي
به طور مسرتقل بره ترتيرب بره عنروان مراجر ولتراژ مولفره اصرلي و
هارمونيکي به سيستم کنترل ولتاژ اضرافه مري شروند .برا اصرالح ايرن
مراج ولتاژی ،تسهيم توان راکتيو و جريان هرای هرارمونيکي دقيقري
مي تواند به طور تناسبي حاصل گردد .بايستي توجه داش که برخالت
طرح های امپردان مجراعی ،اثرر اسرتراتژی کنتررل پيشرنهادی روی
کيفي شکل موا و دامنه ولتاژ  DGهرا بره علر اينکره حلقره هرای
جبران ساعی خطای تسهيم در مسيرهای فيدب جريان های چرخشي

مولفه های اصلي و هارمونيکي به جای جريران هرای بارهرای خطري و
غيرخطي بزر ،اعمال مي شود ،ناچيز اس .
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 1 ,  5 ,  7  1,  5 ,  7 1, 5 , 7
iCir
, iCir
,i
dq , 1
dq , 2   Cir

iodq1 ,1
 

MUX

جدول ( :)1پارامترهای سيستم های کنترلی و بخش قدرت
پارامتر سيستم قدرت

مقادير
R1= 0.1 Ω,
L1=1.8 mH, Cf =27 μF, R2 = 0.1 Ω, L2=1.8 mH
VDC = 650 V
ZF1= 0.2Ω + j1.13Ω, ZF2= 0.3Ω + j1.69Ω,
ZF3= 0.1 Ω + j 0.566 Ω
ZL= 0.1 Ω + j 0.566 Ω
CNL = 235 μF, LNL = 0.84 μH,
RNL1 = 200Ω (0 ≤ t ≤ 4s),
)RNL2 = 100 Ω(4s ≤ t ≤ 6s
Z1 = 50Ω + j9.43 Ω (0 ≤ t ≤ 4s),
)Z2 = 30 Ω + j3.14 Ω (4s ≤ t ≤ 6s
مقادير

فيلتر LCL
ولتاژ لين
امپدان

فيدر DG

خط رابط بارهای غيرخطي
بار غيرخطي
بارخطي

پارامترهای کنترل کننده های ولتاژی و توان

4  5-10, 0.2
10, 1000, 2
10, 600, 800

mP3 = 2mP1 =2mP2 nQ3=2nQ1= 2nQ2
kpf, kif, ωC
kph, ki5, ki7
پارامترهای کنترلی جبران ساز های خطای تسهيم توان راکتيو

مقادير

و جريان های هارمونيکی

50, 100,100

kP+1, kP-5, kP+7

L NL

بارغيرخطی محلی

ZL

C NL

R NL

فيلتر LCL
R 1 , L1

R2 , L2

Z F1

DG1
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VDC
امپدانس فيدر

L NL

R NL

بار غيرخطی PCC

ZL

ZF2

C NL

ترمينال DG

Cf

i o abc ,1

DG2

ترمينال DG

VDC

فيلتر LCL

io abc , 2
ZF3

DG3

ترمينال DG

بار خطی RL

Z

VDC

فيلتر LCL

i o abc , 3
ZF4

DG4

ترمينال DG

فيلتر LCL

ioabc , 4
شکل ( :)7پيکربندی ريزشبکه ی شبيه سازی شده.
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امپدان

DC



گام دوم ()2s ≤ t ≤ 4s

طرح کنترل سلسله مراتبي برای تسهيم توان راکتيو و جريان های
هارمونيکي فعال مي شود.
ت ييرات بارگیاری اعمال مي شود.


گام چهارم ()6s ≤ t ≤ 10s

بررسي اثر قط لين ارتباطي  ) 6s ≤ t ≤ 8s( DG3و اثر قط
لين های ارتباطي تمام واحدهای .) 8s ≤ t ≤ 10s( DG
 -5-1گام اول ()0s ≤ t ≤ 2s
همانطور که در شکل های  8و  9به ترتيب برای واحدهای  DG1و
 DG3به طور نمونه مشاهده مي شود ،قبل اع فعال ساعی حلقه های
جبران ساعی خطای تسهيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي،
ولتاژهای خروجي  DGها تقريباً بدون اغتشاش هارمونيکي مي باشند.
اين واقعي که در جدول  2به صورت مقادير بسيار کم  THDولتاژ
خروجي تمام  DGها نمايش داده شده اس  ،کارايي کنترل کننده-
های ولتاژی را در دنبال کردن ولتاژ مرج با حضور بارهای غيرخطي
شديد ،نشان مي دهد .شکل  10تسهيم توان های اکتيو  P+1و Q+1
مولفه ی اصلي ميان تمام واحدهای  DGرا تح تمام گام های شبيه
ساعی نمايش مي دهد .همانطور که اع شکل (10الف) مشخص اس
علي رغم عدم تقارن امپدان های فيدر واحدهای  DGمتناسب با
ظرفي های نامي آنها ،شارش توان اکتيو مولفه اصلي به طور مناسبي
بر حسب توان های نامي واحدها ،تسهيم شده اس  .بنابراين مي توان
گف که کنترل کنندههای افتي توان اکتيو دارای کارايي مناسبي
هستند .با اين حال ،همانطور که اع شکل(10ب) ديده ميشود ،به عل
عدم تقارن امپدان های فيدر واحدهای ،DGخطاهای قابل توجهي در
تسهيم توان راکتيو مولفه ی اصلي واحدها با توجه به ظرفي های نامي
آن ها وجود دارد .اين بدين معني اس که با توجه به ظرفي های
نامي واحدها ،بايستي توان راکتيو واحدهای  DG1و DG2مشابه و دو
برابر توانهای راکتيو مشابه واحدهای  DG3و DG4باشند .همچنين
شکل های  11تا  14به ترتيب مولفه های هارمونيکي غالب جريان
های خروجي  DGها و جريانهای چرخشي ميان آن ها را به عنوان
نمونه برای فاع " "aدر گام های مختلف شبيه -ساعی نشان مي دهد.
همانطور که واضح ميباشد ،قبل اع فعالساعی استراتژی جبران خطای
تسهيم جريان هارمونيکي پيشنهادی ،به دليل عدم تقارن امپدان
های هارمونيکي معادل  DGها ،جريانهای هارمونيکي بارها ميان
واحدهای  DGبهطور مناسبي برحسب ظرفي های تواني نامي آنها،
تسهيم نشدهاند .اين موضوع را ميتوان در شکل های  11تا  13به

 -5-2گام دوم ()2s ≤ t ≤ 4s
در گام دوم شبيه ساعی ،حلقههای جبرانساعی خطای تسهيم توان
راکتيو مولفه اصلي و جريانهای هارمونيکي فعال مي شوند .همانطور
که در شکل های  8و  9مشاهده ميشود ،برخالت طرح های کنترل
افتي مبتني بر امپدان های مجاعی مولفه اصلي و هارمونيکي ،که
تسهيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي در هزينه اف ولتاژها و
اغتشاشات هارمونيکي اضافي محقق مي شوند ،اثر استراتژی کنترل
پيشنهادی روی کيفي شکل موا و دامنه ولتاژهای خروجي  DGها،
ناچيز اس  .اين واقعي به وضوح اع جدول  2نيز مشخص اس به
صورتي که مقادير  THDولتاژهای خروجي واحدها ،در رن قابل قبولي
و کمتر اع  ،%2.5مطابق با استانداردهای [30] IEEEميباشند .اين
نتيجه را مي توان اين طور توجيه کرد که حلقه های جبران ساعی
پيشنهادی در مسيرهای فيدب جريانهای چرخشي مولفه ی اصلي و
هارمونيکي ،به جای جريان های بزر ،بارهای خطي و غير خطي
همانند آن چيزی که در طرح های امپدان مجاعی ميباشند ،قرار
گرفته اند .عالوه بر اين ،با فعال شدن اين حلقههای جبرانساعی،
همانطور که اع شکل  10مشخص اس  ،خطای تسهيم توان راکتيو
مولفه اصلي جبران ،و توان های راکتيو براساز ظرفي های تواني
واحدهای  DGبه طور تناسبي ،علي رغم عدم تقارن امپدان های
فيدر مربوط به آن ها ،تسهيم ميشوند .به عالوه ،همانطور که اع شکل
های  11تا  13مالحظه مي شود ،عملکرد تسهيم جريان هارمونيکي به
طور قابل توجهي متناسب با ظرفي های نامي واحدها ،بهبود يافته
اس  .اين معني ميدهد که ،جريانهای هارمونيکي بارها که توسط
 DG1و  DG2تامين ميشوند تقريباً دو برابر مقادير تامين شده توسط
 DG3و  DG4مي باشند .در نتيجه ،جريان چرخشي ميان واحدهای
 DGتقريباً صفر مي شود (شکل  14را ببينيد) .اين نتاي هم مي تواند
در جريان های خروجي سه فاع در شکلهای  15تا  18ديده شود.
بنابراين اين آناليزهای توصيفي ،کارايي حلقههای جبرانساعی خطای
تسهيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي را نشان مي دهد.
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گام سوم ()4s ≤ t ≤ 6s
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DGها تنها تح کنترل کننده های ولتاژی و توان افتي کار مي کنند
و کنترل کننده ها برای جبران ساعی خطای تسهيم توان راکتيو و
جريان های هارمونيکي فعال نيستند

صورت نابرابر بودن دامنه ی جريان های خروجي فاع  aواحدهای
 DG1و  DG2و همچنين  DG3و  DG4مشاهده نمود .نتيجتاً به اين
خاطر همانطور که در شکل های  14ديده مي شود ،جريان های
چرخشي هارمونيکي ميان واحدهای  DGجاری مي گردد .اين واقعي
ها نيز مي توان در شکل های  15تا  18نيز مشاهده نمود که جريان
سه فاع خروجي واحدهای  DGرا نشان مي دهد .به طور خالصه
براساز توصيف های فوق واضح اس که ،کنترل افتي توان مرسوم،
خطاهای قابل توجهي را در تسهيم توان راکتيو مولفه اصلي و جريان
های هارمونيکي ناشي اع عدم تقارن امپدان های فيدر ها معرفي مي
نمايد.

)ج(

) (

)الف(

،محورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی ولتاژ (ولت).

)ج(

) (

)الف(

شکل ( :)9ولتاژهای سه فاز خروجی ( .DG3الف) گام اول( ) ( .) 0s ≤ t ≤ 2sگام دوم (( .)2s ≤ t ≤ 4sج) گام سوم(.)4s ≤ t ≤ 6s
،محورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی ولتاژ (ولت).
گام سوم

گام دوم

گام اول

با اعمال ت يير بار

با اعمال کنترلر
پيشنهادی

بدون اعمال کنترلر
پيشنهادی

گام سوم

گام دوم

گام اول

با اعمال ت يير بار

با اعمال کنترلر
پيشنهادی

بدون اعمال کنترلر
پيشنهادی

گام چهارم
قطع لينک ارتباطی تمام
واحدها

قطع لينک ارتباطی DG3

)وات(P+1

) ا ل ف(
گام چهارم
قطع لينک ارتباطی تمام
واحدها

قطع لينک ارتباطی DG3

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.3- Fall 2016

)وار(Q+1

) (

زمان )ثانيه(

شکل ( :)10توان های مولفه ی اصلی خروجی واحدهای ( DGالف) توان اکتيو مولفه اصلی ) ( .توان راکتيو مولفه اصلی( .آبی ، DG1:قرمزDG2 :
 ،مشکی ، DG3 :سبز. )DG4 :

جدول ( :)2مقتدير  THDهای ولتاژهای خروجی واحدهای  DGدر گام های مختلف شبيه سازی

)THD (%

VC4
0.38

VC3
0.38

VC2
0.4

VC1
0.41

گام اول

1.2

1.1

2.2

1.9

گام دوم

1.5

1.3

2.3

2

گام سوم

مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره سوم – پائيز 1395

Downloaded from jiaeee.com at 11:46 +0430 on Sunday June 16th 2019

شکل ( :)8ولتاژهای سه فاز خروجی ( .DG1الف) گام اول( ) ( .) 0s ≤ t ≤ 2sگام دوم (( .)2s ≤ t ≤ 4sج) گام سوم(.)4s ≤ t ≤ 6s

 -5-4گام چهارم()6s ≤ t ≤ 10s

 -5-3گام سوم()4s ≤ t ≤ 6s

)الف(

) (

شکل ( :)11مولفه های هارمونيکی جريان های خروجی فاز " "aدر گام اول شبيه سازی (( .) 0s ≤ t ≤ 2sالف) هارمونيک مرتبه  5ام) ( .

)الف(

) (

شکل ( :)12مولفه های هارمونيکی جريان های خروجی فاز " "aدر گام دوم شبيه سازی(( .)2s ≤ t ≤ 4sالف) هارمونيک مرتبه  5ام) ( .
هارمونيک مرتبه  7ام ،محورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر) (آبی ، DG1:قرمز ، DG2 :مشکی ، DG3 :سبز)DG4 :

)الف(

) (

شکل ( :)13مولفه های هارمونيکی جريان های خروجی فاز " "aدر گام سوم شبيه سازی (( .)4s ≤ t ≤ 6sالف) هارمونيک مرتبه  5ام) ( .
هارمونيک مرتبه  7ام ،محورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر) (آبی ، DG1:قرمز ، DG2 :مشکی ، DG3 :سبز)DG4 :
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هارمونيک مرتبه  7ام ،محورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر)( .آبی ، DG1:قرمز ، DG2 :مشکی ، DG3 :سبز)DG4 :

Downloaded from jiaeee.com at 11:46 +0430 on Sunday June 16th 2019

به منظور نمايش دادن انعطات پیيری روش کنترل تسهيم دقيق توان
راکتيو و جريان های هارمونيکي ،در گام سوم شبيه ساعی در شرايط
بارگیاری ت ييراتي اعمال مي شود .همانطور که در جدول  1ديده
مي شود ،مقادير بارهای خطي و غيرخطي مشترک ) (PCCو بار
غيرخطي محلي ،ت يير داده مي شوند .اع شکل  8و  9و جدول 2
مشخص اس که ت يير شرايط بارگیاری روی عملکرد روش کنترل
پيشنهادی در کنترل کيفي شکل موا های خروجي واحدهای DG
تاثيری ندارد .به عالوه تسهيم توان اکتيو و راکتيو مولفه اصلي دقيقي
نيز در اين شرايط حاصل ميشود (شکل 10را ببينيد) .همچنين در
شکل های  11تا  13و  15تا 18مي توان مشاهده کرد که بدون هيچ
اثری ناشي اع ت ييرات بار ،جريان های هارمونيکي به طور دقيقي
متناسب با ظرفي های نامي واحدها ،تسهيم مي شوند .در نتيجه ،با
توجه به شکل  ،14جريان چرخشي ميان واحدهای  DGمواعی تقريباً
صفر باقي مي ماند.

در اين گام شبيه ساعی به منظور نمايش دادن انعطاتپیيری روش
کنترل پيشنهادی ،اثر قط سيستم ارتباطي را برای ي واحد DG
( ) 6s ≤ t ≤ 8sو برای تمام واحدهای ،) 8s ≤ t ≤ 10s( DG
بررسي شده اس  .همانطور که در شکل  10مشاهده مي شود با قط
سيستم ارتباطي مربوط به  ،DG3هيچ تاثيری بر روی دق تسهيم
تناسبي توان اکتيو ميان واحد ها ايجاد نمي شود .در عين حال ،دق
تسهيم توان راکتيو ميان واحدهای  DGکاهش مييابد .همچنين
همانطور که مي توان ديد با قط سيستمهای ارتباطي تمامي واحدهای
 ، DGسيستم کنترل اوليه همانند گام اول شبيه ساعی بدون ناپايداری
به کار خود ادامه مي دهد .به عالوه اين نتاي را مي توان برای تسهيم
جريان های هارمونيکي نيز تحصيل مي شود .لیا ميتوان گف که
سيستم کنترل پيشنهادی اع انعطات پیيری مطلوبي برخوردار اس .

) (

)الف(

)الف(

) (

)ج(

شکل (:)15شکل موج های جريان های سه فاز خروجی ( .DG1الف) گام اول( ) ( .) 0s ≤ t ≤ 2sگام دوم (( .)2s ≤ t ≤ 4sج) گام سوم(≤ 6s
، .)4s ≤ tمحورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر).

) (

)الف(

)ج(

شکل (:)16شکل موج های جريان های سه فاز خروجی ( .DG2الف) گام اول( ) ( .) 0s ≤ t ≤ 2sگام دوم (( .)2s ≤ t ≤ 4sج) گام سوم(≤ 6s
، .)4s ≤ tمحورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر).
Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.3- Fall 2016

) (

)الف(

)ج(

شکل (:)17شکل موج های جريان های سه فاز خروجی ( .DG3الف) گام اول( ) ( .) 0s ≤ t ≤ 2sگام دوم (( .)2s ≤ t ≤ 4sج) گام سوم(≤ 6s
، .)4s ≤ tمحورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر).

) (

)الف(

)ج(

شکل (:)18شکل موج های جريان های سه فاز خروجی ( .DG4الف) گام اول( ) ( .) 0s ≤ t ≤ 2sگام دوم (( .)2s ≤ t ≤ 4sج) گام سوم(≤ 6s
، .)4s ≤ tمحورهای افقی :زمان (ثانيه)و محور عمودی جريان (آمپر).

مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران -سال سيزدهم -شماره سوم – پائيز 1395

Downloaded from jiaeee.com at 11:46 +0430 on Sunday June 16th 2019

شکل ( :)14مولفه های هارمونيکی جريان چرخشی مربوط به فاز "(،"aالف) هارمونيک مرتبه  5ام ) ( .هارمونيک مرتبه  7ام.

Downloaded from jiaeee.com at 11:46 +0430 on Sunday June 16th 2019

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.3- Fall 2016

[5] J. M. Guerrero, J. Matas, L. G. de Vicuna, M. Castilla, and
J. Miret, “Wireless-control strategy for parallel operation
of distributed generation inverters,” IEEE Trans. Ind.
Electron., vol. 53, no. 5, pp. 1461–1470, Oct. 2006.
[6] J. M. Guerrero, L. G. Vicuna, J. Matas, M. Castilla, and J.
Miret, “A wireless controller to enhance dynamic
performance of parallel inverters in distributed generation
systems,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, pp. 1205–
1213, Sep. 2004.
[7] J. M. Guerrero, J. C. Vasquez, J. Matas, L. G. de Vicu˜na,
and M. Castilla, “Hierarchical control of droop-controlled
ac and dc microgrid – a general approach towards
standardization,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no.
1, pp. 158–172, Jan. 2011.
[8] M. Savaghebi, J. M. Guerrero, A. Jalilian, J. C. Vasquez,
“Hierarchical control scheme for voltage unbalance
compensation in an islanded microgrid,” Proceedings of
the 37th Annual IEEE Conference of Industrial Electronics,
(2011) 3014- 3046.
[9] J. Kim, J. M. Guerrero, P. Rodriguez, R. Teodorescu, and
K. Nam, “Mode adaptive droop control with virtual output
impedances for an inverter-based flexible AC microgrid,”
IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, no. 3, pp. 689–701,
Mar. 2011.
[10] Y. W. Li and C.-N. Kao, “An accurate power control
strategy for power-electronics- interfaced distributed
generation units operating in a low voltage multibus
microgrid,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 12,
pp. 2977–2988, Dec. 2009.
[11] J. He and Y. W. Li, “Analysis, design and implementation
of virtual impedance for power electronics interfaced
distributed generation,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 47,
no. 6, pp. 2525–2538, Nov./Dec. 2011.
[12] H. Mahmood, D. Michaelson, J. Jiang, Mei Su, “Accurate
reactive power sharing in an islanded microgrid using
adaptive virtual impedances,”IEEE Trans. Power Electron.
vol. 30, no. 3, pp. 1605-1617, 2015.
[13] J. He and Y. W. Li, J. M. Guerrero, F. Blaabjerg, J. C.
Vasquez, “An islanding microgrid power sharing approach
using enhanced virtual impedance control scheme ,” IEEE
Trans. Power Electron., vol. 28, no. 11, pp. 5272–5282,
Nov. 2013.
[14] C-.T. Lee, C-.C. Chu, P-.T. Cheng, A new droop control
method for the autonomous operation of distributed energy
resource interface converters, IEEE Trans. Power
Electron. 28 (4) (2013) 1680-1993.
[15] K. De Brabandere, B. Bolsens, J. Van Den Keybus, A.
Woyte, J. Driesen, R. Belmans, A Voltage and frequency
droop control method for parallel inverters, IEEE Trans.
Power Electron. 22 (4) (2007) 1107-1115.
[16] H. Han, Y. Liu, Y. Sun, M. Su, J. M. Guerrero, “An
improved droop control strategy for reactive power sharing
in islanded microgrid,” IEEE Trans. Power Electron. Early
access.
[17] A. Tuladhar, H. Jin, T. Unger, and K. Mauch, “Control of
parallel inverters in distributed AC power systems with
consideration of line impedance effect,” IEEE Trans. Ind.
Applicat., vol. 36, pp. 131–137, Jan./Feb. 2000
[18] J. He and Y. W. Li, “An enhanced microgrid load demand
sharing strategy,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27,
no. 9, pp. 3984–3995, Sep. 2012.
[19] M. Savaghebi, J. C. Vasquez, A. Jalilian, J. M. Guerrero,
T. L. Lee, Selective harmonic virtual impedance for
voltage source inverters with LCL filter in microgrids,
Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)
IEEE. (2012) 1960-1965.

1395  پائيز-  شماره سوم- سال سيزدهم-مجله انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران

 نتيجهگيری-6
 به منظور مقابله با تسهيم نامناسب توان راکتيو مولفه،در اين مقاله
 مواعی مبتني برDG اصلي و جريان های هارمونيکي ميان واحدهای
 ي طرح کنترل سلسله مراتبي، ها در ريزشبکه های جزيره ایVSI
 فرايند تعيين و. شامل سطوح کنترل اوليه و ثانويه پيشنهاد شده اس
طراحي پارامترهای سيستم کنترل به جزييات تشريح و نتاي شبيه
 برای چهار،ساعی به منظور نمايش کارايي روش کنترل پيشنهادی
 اع نتاي مي توان.  فراهم شده اس، کنترل شده ی ولتاژیDG واحد
 که،درياف که برخالت طرح های کنترل امپدان مجاعی مرسوم
تسهيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي به قيم معرفي اف
 اثر کنترل،ولتاژ و اغتشاش های هارمونيکي اضافي محقق مي شوند
، هاDG پيشن هادی روی دامنه و کيفي شکل موا ولتاژ خروجي
 اين مزي به اين دليل اس که حلقه های جبران ساعی به. ناچيز اس
،،جای قرار گرفتن در مسير جريان های بارهای خطي و غيرخطي بزر
در مسير فيدب جريان های چرخشي هارمونيکي و مولفه اصلي قرار
 تس هيم توان راکتيو و جريان های هارمونيکي، عالوه بر اين.گرفته اند
DG مناسبي مي تواند در شرايط ظرفي های نامي مختلف واحدهای
 حتي اگر بار غيرخطي در،و عدم تقارن امپدان های فيدر حاصل شود
 همچنين نشان داده.خروجي واحد ها به طور محلي قرار گرفته باشد
 سيستم،DG شده اس که با قط لين های ارتباطي با واحدهای
 لیا.کنترل اوليه مي تواند بدون ناپايداری به کار خود ادامه دهد
مي توان گف که سيستم کنترل پيشنهادی اع انعطات پیيری مطلوبي
. برخوردار اس
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