طراحي يک کنترلکننده اوليه يکپارچه در ريزشبکههاي ACبا
استفاده از روش کنترل ردياب بهينه
1

يزدان باتماني

شهابالدين نجفي

2

 -1استادیار -گروه مهندسي برق  -دانشکده مهندسي– دانشگاه کردستان  -سنندج  -ایران
y.batmani@uok.ac.ir
 -2دانشجوی کارشناسي ارشد -گروه مهندسي برق  -دانشکده مهندسي  -دانشگاه کردستان  -سنندج  -ایران
shahabedin.najafi@eng.uok.ac.ir

چکيده:در اين مقاله،يک کنترلکننده داخلي يکپارچه بهينه براي اليه کنترل اوليه ريزشبکههاي ACطراحي ميشود .وظيفه
اصلي اليه کنترل اوليه حفظ پايداري و تسهيم توان مناسب در ريزشبکه ميباشد .در اکثر پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه،جهت
طراحي کنترلکننده داخلي از کنترلکنندههاي غير بهينه در اليه کنترل اوليه استفاده شده است .از طرفي ،ميتوان با اندازهگيري
دقيق ،يک مدل کامل و نسبتاً دقيق از ريزشبکه بدست آورد .بنابراين ،ميتوان از اين مزيت بهره گرفت و در طراحي ،از روشهاي
کنترل بهينه مبتني بر مدل استفاده کرد .در روش ارائه شده در اين مقاله ،يک کنترلکننده يکپارچه بهينه مبتني بر مدل جهت
کنترل همزمان ولتاژ و جريان ريزشبکه طراحي ميشود که با استفاده از آن شاخص عملکردي که معرف انرژي ميباشد ،کمينه
ميشود .به منظور بررسي عملکرد کنترلکننده ارائه شده ،اين کنترلکننده در محيط سيمولينک به يک ريزشبکه شامل دو DG
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دهند.

شده است .با این حال ،پيچيدگي مربوط به سيگنال تزریقي و مقاوم
بودن توان متغير خروجي اندازهگيری شده باعث غيرعملي شدن این
روش ميشود .از دیگر روشهای غيرمتمرکز ميتوان به روشهای
کنترل افتي که از مشخصه افتي ژنراتورهای همزمان تقليد شده است
اشاره کرد .در روش کنترل افتي ،به ارتباط داخلي واحدها نياز نيست.
عدم وجود ارتباط بين واحدها ،قابليت اطمينان سيستم کنترل را بدون
محدود کردن محل فيزیکي واحدها بهبود ميبخشد .در کنار مزایای
روش کنترل افتي ،این روش دارای محدودیتهایي است که باید به
آنها توجه شود .یکي از معایب روش کنترل افتي کالسيک ،ایجاد
اختالف در ولتاژ و فرکانس شبکه نسبت به مقادیر نامي آنها است.
روش کنترل توزیع شده یک ساختار مياني کنترل متمرکز و
غيرمتمرکز است که در این حالت نيز نياز به شبکه ارتباطي وجود دارد.
از پژوهشهای انجام شده با استفاده از این رویکرد ميتوان به []9 ،8
اشاره کرد .مهمترین رویکرد کنترلي که امروزه پرکاربردترین روش
کنترلي در حوزه ریزشبکهها است ،روش کنترل سلسله مراتبي 3است
[ .]13-10کنترل سلسله مراتبي خود از سه الیه کنترل اوليه ،کنترل
ثانویه و کنترل ثالثيه تشکيل شده است که هر کدام از این الیهها
وظيفهی کنترلي به خصوصي دارند.
در مقاالت مختلف از روشهای متفاوتي در ساختار کنترل سلسله
مراتبي جهت کنترل و تسهيم توان ریزشبکهها استفاده شده است .به

 -1مقدمه
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ریزشبکه1یک مفهوم مهم در سيستمهای توليد توزیع یافته مجتمع و
سيستمهای ذخيره انرژی است .با توجه به نفوذ سيستمهای انرژی
تجدیدپذیر ،مفهوم ریزشبکه به منظور اینکه مصرفکننده نهایي نه تنها
بتواند به عنوان مصرفکننده ،بلکه بخشي از شبکه در توليد ،ذخيره-
سازی ،کنترل و مدیریت انرژی نقش داشته باشد ،توسعه یافته است
[ .]1ریزشبکهها ميتوانند در دو مد جزیرهای و متصل به شبکه فعاليت
کنند .همچنين ریزشبکههای DCو  ACبرای فعاليتهای مختلف
پيشنهاد شده و مدلهای هيبریدی نيز توسعه داده شدهاند .بيشتر
ریزشبکهها ترکيبي از منابع انرژی توزیع یافته مختلف از جمله سلول-
های خورشيدی ،توربينهای بادی کوچک ،سلولهای سوختي و
تجهيزات ذخيرهسازی انرژی شامل چرخ لنگرها ،2القاگرهای فوق رسانا
و سيستمهای کمپرسور هوا هستند .انعطافپذیری این شبکهها باید
بگونهای باشد که بتوان در دو مد متصل به شبکه و جزیرهای کار کنند
[.]2بنابراین ،امروزه توجهات به ریزشبکههای هوشمند و قابل انعطاف،
یعني قابل بهرهبرداری در دو مد جزیرهای و متصل به شبکه ،افزایش
یافتهاست .از اینرو ،انتظار ميرود این ریزشبکهها قابليت پایداری
فرکانس و ولتاژ ،کنترل شارش توان اکتيو و راکتيو ،فيلتر توان اکتيو و
مدیریت ذخيرهسازی انرژی را داشته باشند .از این طریق ،انرژی مي-
تواند در نزدیک مصرفکننده توليد و ذخيره شود .بنابراین قابليت
اطمينان افزایش و تلفات ناشي از خطوط انتقال کاهش ميیابد [.]3
معموالً برای ارتباط بين محرکهای اوليه و ریزشبکهها از مبدل-
های الکترونيک قدرت استفاده ميشود .این مبدلهای الکترونيک
قدرت ،در یک ریزشبکه به صورت موازی متصل ميشوند [ .]4با توجه
به اینکه در ریزشبکهها ،واحدهای توليد توان به صورت موازی به باس
متصل ميشوند ،تسهيم توان در ميان واحدهای توليد به یک مسئله
اصلي تبدیل شده است .بنابراین ،تسهيم توان مناسب همراه با تنظيم
دامنه ولتاژ و فرکانس ریزشبکه بسيار حياتي است [ .]5ازاینرو ،برای
کنترل تسهيم توان در ریزشبکهها ،رویکردهای کنترلي مختلفي مطرح
شده است .از مهمترین آنها ميتوان به روشهای متمرکز ،غيرمتمرکز،
توزیع شده و سلسله مراتبي اشاره کرد .در روش متمرکز ،تعيين
پارامترهای سيستم کنترلي در هر لحظه وابسته به شبکه ارتباطي
است .کنترل مرکزی بادیهای برنجي ساختار ارتباطي برای ریزشبکه
در [ ]6بررسي شده است .با این حال ،در ریزشبکههای دوردست با
طول ارتباط زیاد بين مبدلها ،استفاده از شبکه ارتباطي با پهنای باند
باال برای ارسال تمام سيگنالها غيرعملي و هزینهبردار است .به عالوه،
در این حالت ميزان قابليت اطمينان سيستم کاهش پيدا ميکند .دليل
این موضوع این است که با از دست دادن ارتباط بين اجزای ریزشبکه،
کنترلکننده طراحيشده ناکارآمد شده و ممکن است باعث فروپاشي
ریزشبکه شود .به عنوان یک روش غيرمتمرکز ،روش تزریق سيگنال به
منظور تسهيم توان در سيستمهای با مبدلهای موازی در [ ]7استفاده

عنوان مثال در [ ،]14یک روش کنترل مقاوم ترکيبي  H 2 / H برای
ریزشبکهها در مد جزیرهای ارائه شده است .در این روش ،مقدار
مطلوب ولتاژ توسط یک سيستم مدیریت توان و مقدار مطلوب فرکانس
توسط ساختار کنترل افتي سلسله مراتبي برای هر توليدکننده توزیع
یافته 4تعيين ميشود .در واقع ،از یک سيستم کنترل مقاوم ترکيبي
 H 2 / H برای ردیابي مقدار مطلوب ولتاژ و فرکانس و همچنين
تضعيف اغتشاش استفاده شده است .در این مقاله ،جریان بار به عنوان
اغتشاش مدل شده است .مسئله طراحي به وسيله یک مجموعه
نابرابری ماتریسي خطي فرمولبندی شده و سپس همانند یک مسئله
بهينهسازی چند هدفه حل شده است .در [ ،]15یک کنترلکننده افتي
زاویه با بهره باال برای تسهيم توان مناسب در ریزشبکه در حالت
جزیرهای ارائه شده است .یک حلقه اضافي به منظور پایداری سيستم
در امتداد کنترلکننده افتي متداول اضافه شده است .طراحي حلقه
کنترل اضافي برای هر توليدکننده توزیعیافته( )DGبه مانند یک
مسئله بهينهسازی پارامتری فرمولبندی شده است و از یک روش
بهينهسازی تکاملي برای حل آن استفاده شده است .در [ ،]16یک
حلقه کنترل جدید با استفاده از کنترلکننده منطق فازی به منظور
افزایش حاشيه پایداری به ساختار کنترل سلسله مراتبي متداول برای
کنترل توان راکتيو مرجع اضافه شده است.
با توجه به اهميت کنترل اوليه در حفظ پایداری سيستم و تسهيم
توان مناسب ،در این مقاله بر این الیهی کنترلي تمرکز شده است .الیه
کنترل اوليه اغلب خوود از دو زیرالیوه کنتورل افتوي و کنتورل داخلوي
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کنترلي پرداخته ميشود .هر کدام از این سه الیه ،دارای اهداف و
روشهای کنترلي مختص به خود هستند.

تشکيل شده است (شکل  .)1همان طور که گفته شد ،از کنتورل افتوي
به منظور تسهيم توان مناسب و پایداری ریزشوبکه اسوتفاده مويشوود.
خروجي زیرالیه کنترل افتي که شامل ولتاژ و فرکانس است ،به عنووان
ورودی مرجع برای زیرالیه کنترل داخلوي اسوتفاده مويشوود .وظيفوه
مربوط به تنظيم ولتاژ و جریان هر  DGدر زیرالیه کنترل داخلي لحاظ
شده است .این الیه عمدتاً از دو حلقه کنتورل ولتواژ و کنتورل جریوان
تشکيل شده است [ .]1در اکثر پژوهشهای انجام شده در ایون حووزه،
برای طراحي کنترلکنندههای داخلي ولتاژ و جریان از روشهای ساده
کنترل همانند کنترلکنندههای تناسبي-انتگرالوي( )PIاسوتفاده شوده
است [ .]19-17اگرچه ممکن است استفاده از این نووع کنتورلکننوده
راحتتر به نظر برسد ،اما با توجه به اینکه ایون دو حلقوه کنترلوي بوه
صورت سری قرار ميگيرند ،تنظيم ضرایب این کنترلکنندهها ميتواند
بسيار وقتگير و نيازمند تجربه خاصي در ایون زمينوه باشود .از طورف
دیگر ،ریزشبکهها سيسوتمهوای الکتریکوي هسوتند و ميوزان نوامعيني
پارامتری (نامعيني در مقوادیر امپودانس ،انودوکتانس ،مقوادیر ولتواژ و
جریان اندازهگيری شده) در این سيستمها کم است .در نتيجه ،ميتوان
یک مدل به نسبت دقيق از ریزشوبکه بدسوت آورد .بنوابراین ،منطقوي
است برای طراحي این کنترلکنندههوا از روشهوای مبتنوي بور مودل
استفاده کرد .از اینرو ،در این مقاله ،ابتدا برای هر DGیک مدل خطي
تغيرناپذیر با زمان بدست آورده ميشود .سوپس ،یوک مسوئله کنتورل
بهينه متناسب با اهداف کنترل اوليه ریزشبکههوا تعریوف مويشوود .در
ادامه ،از یک روش جدید جهت حل این مسئله استفاده شده که منجور
به یک قانون کنترل یکپارچه بهينه در عوض دو حلقوه کنتورل داخلوي
ولتاژ و جریان جهت ردیابي مقادیر مرجع توليود شوده توسوط زیرالیوه
کنترل افتي ميشود .نتایج بدست آمده از اعمال این روش کنترلوي بوه
یک ریزشبکه  ACشامل دو  DGو مقایسه آنهوا بوا نتوایج حاصول از
روشهای کنترلي مرسوم کارایي این روش را نشان ميدهد .قابولذکور
است از آنجایي که برای هر  DGبوه طوور جداگانوه یوک مودل کامول
بدست آورده ميشود ،روش ارائه شده ميتواند به سایر انواع ریزشبکهها
با تعداد DGهای مختلف اعمال شود.
سایر بخشهای این مقاله به صورت زیر است .در بخش  ،2به طور
خالصه ساختار کنترل سلسله مراتبي شرح داده ميشود .در بخش ،3
کنترل ردیاب خطي مربعي معرفي و مراحل طراحي آن ارائه ميشود.
در بخش  ،4یک کنترلکننده ردیاب بهينه برای زیرالیه کنترل داخلي
در ریزشبکههای ACارائه ميشود .در بخش  ،5نتایج شبيهسازی
مربوطه در محيط سيمولينک آورده ميشود .در نهایت ،در بخش ،6
نتيجهگيریهای مقاله بيان ميشود.

 -1-2کنترل اوليه
هدف کنترل در الیه اوليه ،قابليت اطمينان ،بهبود کارایي سيستم و
پایداری در کنترل ولتاژ محلي است .در واقع ،در این الیه کنترلي،
فرکانس و دامنه ولتاژ خروجي برای رسيدن به مقدار مرجع خود به
منظور تسهيم مناسب توان اکتيو و راکتيو کنترل ميشوند .هر مبدل
دارای یک حلقه خارجي توان مبتني بر کنترل افتي بوده که اجازه مي-
دهد هر  DGبه صورت خودکار عمل کند[ .]12کنترل اوليه تنها بر
اساس اندازهگيریهای محلي عمل ميکند و به منظور قابليت اطمينان
سيستم از ارتباطات چشمپوشي ميشود.کنترل اوليه مبدلهای موازی
در ریزشبکهها بر اساس موارد زیر است:
 حلقههای داخلي تنظيم ولتاژ و جریان که ميتوانند به
منظور تنظيم و سرپرستي جریان سلف و یا ولتاژ خازن
مربوط به فيلتر خروجي به منظور رسيدن به پاسخ سریع و
حفظ پایداری استفاده شوند.
 حلقه مياني امپدانس مجازی با این هدف که امپدانس
فيزیکي خروجي برای DGها برابر شود.
 حلقههای خارجي تسهيم توان اکتيو و راکتيو که هدف آن
تنظيم ولتاژ خروجي است.
کنترل افتي شامل افت ولتاژ و افت فرکانس ميشود که ميتوان آنهوا
را به صورت زیر بيان کرد:

 mو  nضرایب افت فرکانس و ولتاژ ميباشند P* .و * Qمقادیر
مرجع توان اکتيو و راکتيو هستند که عموماً در حالتي کهDGها به
صورت موازی متصل و خودکار عمل ميکنند (مد جزیرهای) صفر در
نظر گرفته ميشوند [.]20

 -2-2کنترل ثانويه
وظيفه الیه کنترل ثانویه ،جبران انحرافات فرکانس و ولتاژ از مقادیر
مرجع خود ناشي از کنترل اوليه است .همچنين ،یکي دیگر از وظایف
این الیه ،همزمان کردن ریزشبکه با شبکه اصلي برای حالت انتقال از
مد جزیرهای به مد متصل به شبکه است .کنترل ثانویه باید مقادیر
فرکانس و ولتاژ را اندازهگيری کند و آنها را با مقادیر مرجوع خود
مقایسه نماید و سپس مقدار خطای هر یک را به تمام واحدها به منظور
بازگرداندن ولتاژ خروجي ارسال نماید [ .]23-21اختالف فاز بين شبکه
اصلي و ریزشبکه نيز باید اندازهگيری و به منظور همزمان کردن ،به
تمام واحدها ارسال شود.

 -2کنترل سلسله مراتبي
کنترل سلسله مراتبي را ميتوان به سه الیه کنترل اوليه ،کنترل ثانویه
و کنترل ثالثيه تقسيم کرد که در ادامه به شرح مختصر این سه الیه
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*   *  m P  P

()1

*
*
V

V

n
Q

Q


*
*
که  و  Vفرکانس زاویهای و دامنه ولتاژ در حالت بيباری هستند.

زيراليه کنترل داخلي

Lc

Lf

Rc

Rf
کنترل کننده
ولتاژ

کنترل کننده
جريان
C

ref

if

vc

ic

ifd,ifq

abc/dq

icd,icq
کنترل کننده
توان

vcd,vcq
vcdref,vcqref

زيراليه کنترل افتي
شکل ( :)1طرح کلي از اليه کنترل اوليه.

J

 -3-2کنترل ثالثيه
این الیه وظيفه کنترل شووارش توان را به عهده دارد .بنووابراین،مقدار
مطلوب توليدی هر مبدل توسط این الیه تنظيم ميشود .کنترل ثالثيه
پاسوخگوی تنظيم شارش توان بين شبکه اصولي و ریزشوبکه در نقطوه
اتصال مشترک( 5)PCCاست و تعادل بار را حفوظ مويکنود .بنوابراین،
توان اکتيو و توان راکتيو به نسبت ميتوانند وارد یا صوادر شووند [،21
.]24
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که در آن

n

، x(t ) 

کووه

yd (t )  Cd xd (t ),
n

، xd (t ) 

l

 yd (t ) و  xd 0بووه ترتي وب بووردار حالووت

سيستم مولد سيگنال مرجع ،خروجيآن و شرایط اوليوه سيسوتم مولود

 y(t ) و  x0به ترتيب

nn

 Ad و

l n

 Cd مواتریسهوای

خط سير مطلوب اسوت.
ثابت و معلومي هستند که با توجه به سيگنال مرجوع مطلووب تعيوين
ميشوند.

بردار حالت سيستم ،بردار ورودی کنترل ،بردار خروجي و شرایط اوليوه
l n

 R به ترتيب ماتریسهای وزني

xd (t )  Ad xd (t ), xd (0)  xd 0 ,

()4

y(t )  Cx(t ),
m

0

ابتدا فرض کنيد که سيگنال مرجع )  yd (tخروجي یک سيسوتم
دیناميکي با معادالت حالت زیر باشد:

x(t )  Ax(t )  Bu(t ), x(0)  x0 ,
، u(t ) 

l l

Qو

mm





مثبت نيمهمعين و مثبتمعين بوده و    0عامل تخفيف6ناميده مي-
شود .در ادامه ،روشي ارائه ميشود که با استفاده از آن مسئله کنترل
بهينه مطرحشده که در واقع یک مسئله ردیابي بهينه است ،تبدیل به
یک مسئله پایدارسازی بهينه گردد .در ادامه ،از حل استاندارد مسئله
پایدارسازی بهينه به منظور یافتن حل مسئله اصلي استفاده ميشود.

در این بخش ،ابتدا یک مسئله کنترل بهينه خطي را تعریف کرده و
روشي جهت حل آن ارائه ميشود.سيستم خطي پيوسته در زمان زیر را
در نظر بگيرید:

l



e2 t ( y(t )  yd (t ))T Q( y(t )  yd (t ))  uT (t ) Ru(t ) dt,

که در آن

 -3کنترل ردياب خطي مربعي ()TQL

()2



()3

C

سيستم هستند .همچنوين  B  nm ، A  nnو
ماتریسهای ثابت و معلومي هسوتند .هودف مسوئلهی ردیوابي بهينوه،

حال با تعریف

یافتن ورودی کنترل )  u (tبه گونهای است که خروجي )  y (tسويگنال
m

مرجع )  yd (tرا به گونهای دنبال کند که یک شاخص عملکرد از پيش
تعيين شده حداقل شده و تمام حاالت سيستم تحت کنترل نيز کراندار
باقي بمانند .در مسئله مطرح شده در این بخش ،شواخص عملکورد بوا
معيار مربعي زیر در نظر گرفته ميشود.

n n

T

e t  xT (t ) xdT (t )  

)  X (tو

، U (t ) e t u(t ) مي توان دیناميوک زیور را بورای ) X (t

بدست آورد:
()5
که در آن
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X (t )  AX (t )  BU (t ),

T

0 ,

استفاده کرد[ .]26در این روش ،ماتریسهای وزني به صورت قطری در
نظر گرفته ميشوند که درایههای قطر اصلي آنها ( 𝑖𝑟 و 𝑖𝑞) بوه صوورت
زیر انتخاب ميشوند:

و  Iماتریس هماني با ابعاد متناسب است.بر مبنوای متغيرهوای جدیود
)  X (tو )  U (tتابع هزینه ( )3را ميتوان به شکل زیر بازنویسي کرد:
()7

1
1
ri 
, qi 
,
()12
2
) max(u
) max( xi2
که در آن تابع  maxمعرف مقدار حوداکثر و  xiمعورف iاموين متغيور



J   X T (t )QX (t )  U T (t ) RU (t )dt
0

که در آن Cd  Q C Cd 
T

 Q  Cاسوت .نکتوه قابول

حالت سيستم است .الزم به ذکر است که مقوادیر حوداکثر ورودی  uو

توجه این است که ماتریس ̃𝑄 مثبت نيمهمعين اسوت .حوال دیناميوک
( )5همراه با تابع هزینوه ( )7معورف یوک مسوئله پایدارسوازی بهينوه
استاندارد ( )RQLميباشد که جواب بهينه آن بوه صوورت زیور اسوت
[:]25

 -4طراحي کنترلکننده داخلي بهينه

U (t )  KX (t ),

()8
2 n2 n

که در آن  K  R1BT Pو
متقارن معادله ریکاتي زیر است:
()9

متغيرهای حالت  xiدر واقع قيود فيزیکوي روی دامنوه آنهوا مويباشود.
ضمناٌ ،توجه شود که روش برایسون یک قاعده سرانگشتي بوده و موي-
توان مقادیر وزنها را به دلخواه تغير داد.

 P جواب یکتای مثبتمعين

 -1-4مدل رياضيDGها در ريزشبکه مورد مطالعه
در این مقاله،یک ریزشبکه با دو  DGدر نظر گرفته شده است که

AT P  PA  PBR1BT P  Q  0.

نمودار مداری آن در شکل  2آمده است که  L f ، R fو  Cبه ترتيب

الزم به ذکر اسوت کوه معادلوه ریکواتي ( )9دارای جوواب یکتوای

مقاومت ،اندوکتانس و خازن فيلتر Rc ،و  Lcمقاومت و اندوکتانس

مثبت معين متقارن است اگر و تنها اگر زوج  A, Bپایدارپذیر بوده

خروجي DGو  RLو  LLمقاومت و اندوکتانس باس مشترک هستند.





و ماتریس  Qمثبت نيمه معين باشود .بوا در دسوترس داشوتن قوانون

بار مشترک

AC

U (t )   K f x(t )  K ff xd (t ),

DC
منبع  DCشماره 2

که بهرههای فيدبک (پسخور)  K fو فيودفوروارد (پيشوخور)  K ffبوه
طور ضمني و همزمان از رابطه  K  R1BT Pبدست ميآیند.
به طور خالصه ،روند طراحي کنترلکننده ردیاب بهينه را ميتوان
به صورت زیر بيان کرد.


تعریف شاخص عملکرد ( )3با تعين ماتریسهای وزنيRو.Q



یافتن معادله دیناميکي ( )4با توجه به سيگنال مرجع ) . yd (t



یافتن دیناميک )  X (tبا توجه به روابط ( )5و (.)6



بررسي پایدارپذیری زوج . A, B



حل معادله ریکاتي ( )9و یافتن قانون کنترل (.)10



Rf2 Lf2

با دقت در رابطه فوق ،ميتوان نتيجه گرفت که در قوانون کنتورل
بهينه بدست آمده ،سيگنال کنترل توابعي از حواالت سيسوتم اصولي و
حاالت سيستم مولد سيگنال مرجع ميباشد .بوه عبوارت دیگور ،رابطوه
( )10را ميتوان به صورت زیر بازنویسي کرد:
()11

Rc2 Lc2

T

U (t )   R 1BT P  xT (t ) xdT (t )  .

C2

بار محلي
شماره 1

Rf1 Lf1

بار محلي
شماره 2

Rc1 Lc1

کنترل ( )8و بر مبنای تعریف )  X (tو )  U (tمويتووان حول بهينوه
مسئله اصلي (مسئله کنترل بهينه ( )2و ( ))3را به صورت زیور بدسوت
آورد:
()10

LL

RL

C1

AC

DC
منبع  DCشماره 1

شکل ( :)2ريزشبکه شامل دو .DG

شکل  3مدار معادل هر  DGرا نشان ميدهد کوه در آن vc ، vs
و  vtبه ترتيب ولتاژ خروجي مبدل ،ولتاژ دو سور خوازن فيلتور و ولتواژ
خروجي DGدر سر باس مشترک هسوتند i f .و  icبوه ترتيوب معورف
جریان فيلتر و جریان خروجي DGهستند.با توجه به شکل  3و تعریف
متغيرهای حالت  icd ، vcq ، vcd ، i f q ، i f dو  ، icqکه مؤلفههوایdو q



جریان فيلتر ،ولتاژ و جریان خروجي در مختصات  dq0هسوتند ،مودل
دیناميکي خطي زیر برای هر  DGحاصل ميشود:
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()6


 A 0 
T
A    I  
  , B   B
0
A
d 



تذکر  .1در تعين ماتریسهای وزني Rو  Qميتووان از روش برایسوون

زيراليه کنترل داخلي
Rf

کنترل کننده
ردياب
LQT

Lf

Rc

Lc

C

ref
ifd,ifq

vcd,vcq

if

vc

abc/dq

icd,icq

ic

کنترل کننده
توان

vcdref,vcqref

زيراليه کنترل افتي
 ساختار کنترلکننده اوليه ارائه شده:)4( شکل

 یک کنترلکننده ردیاب بهينه به منظور ردیابي ولتاژ،مدل بدست آمده
 طراحوي4 مرجع توليدشده توسط زیرالیه کنترل افتوي مطوابق شوکل
 یوک مودلDG  ميتوان بورای هور،)13(  با استفاده از رابطه.ميکنيم
:فضای حالت به صورت زیر نوشت

x(t )  Ax(t )  Bu(t )  dvtdq ,

i fq

Lf
if
Rf
vs

vcd

vcq

icq 


icd

،که در آن



vsq 


T

.DG  مدار الکتريکي معادل هر:)3( شکل

di fd

.) تعریف شدهاند15(

 1
L
f
B

 0


1
Lf

0

0

1
Lf

0

0

0



1
C

1
C



0

0

0

1
Lc

0

 Rc
Lc

0

0

1
Lc




Rf
Lf

0


0 


0 


0 
,
1 

C 

 

 Rc 

Lc 

dt
di fq
dt

dvcd
dt
dvcq

dt
dicd

)15(

dt
dicq

dt

T

0
1
Lf

C

T

 درC  وd ، B ، A  بوده و ماتریسهایu (t )  vsd

 Rf

 Lf

 


 1
A C

 0


 0


 0


vt

0
0

0
0

0
0


0
 ,

0


 i f q 

Rf
1
1
vsd  vcd 
if ,
Lf
Lf
Lf d

 i fd 

Rf
1
1
vsq 
vcq 
if ,
Lf
Lf
Lf q

1
1
i fd  icd ,
C
C
1
1
 vcd  i fq  icq ,
C
C
R
1
1
 icq  c icd  vcd  vtd ,
Lc
Lc
Lc
 vcq 

 icd 

)13(

Rc
1
1
icq  vcq  vtq ,
Lc
Lc
Lc

LQT کنترل داخلي مبتني بر-2-4
 ابتدا یک مدل فضای حالت،)13(  با استفاده از رابطه،در این زیربخش
 و3  سپس با توجه به توضيحات بخوش. بدست ميآوریمDG برای هر
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Lc

ic
vc

)14(

y(t )  Cx(t ),
 وx(t )  i fd

Rc

0
.
0 

0

0

0

0

0

1

0

1

0

زوج  Aو  Bکنترلپذیر نبوده و دو مد کنترلناپذیر دارد که مربوط به
T

دو متغير



توجه شود که شرط وجود جواب برای معادله ریکاتي ( ،)9پایدارپذیر

هدف از طراحي کنترلکننده داخلي ،یافتن قانون کنترل ) u (t
 vcو
به گونهای است که )  vcd (tو )  vc (tبه ترتيب مقادیر مرجع
q

vcq ,ref 


 xd (t )  vcd ,refميباشند .اما الزم است

بودن زوج  Aو  Bميباشد .براحتي دیده ميشود که مقادیر ویژه
متناظر با این دو مد کنترلناپذیر برابر  و  هستند که برای هر

d ,ref

 vcq ,refتوليدی توسط زیرالیه کنترل افتي را دنبال کنند .به منظور

   0منفي بوده و لذا این دو مد پایدارپذیر هستند .در نتيجه،

طراحي کنترلکننده ردیاب بهينه ،الزم است دیناميک سيستم مولد
سيگنالهای مرجع را بدست آورد .با توجه به اینکه این مقادیر مرجع
ثابت هستند ،ميتوان معادالت حالت مربوط به آنها را در قالب رابطه
( )4به صورت زیر نوشت:

پایدارپذیر بودن زوج  Aو  Bمحرز شده و لذا ،معادله ریکاتي ()9

0
xd (t )  Ad xd (t ),
0
0
xd (t )  Cd xd (t ),
1 

()16

T

که در آن

vcq ,ref 


دارای جواب یکتای مثبتمعين متقارن  Pميباشد .الزم به ذکر است
که در شبيهسازی بخش بعد ،مقدار عامل تخفيف برابر    103در
نظر گرفته شده است .نکته بسيار مهمي که در انتخاب این مقدار در
نظر گرفته شده است این است که مشابه قضيه ( )2مرجع [،]27
ميتوان نشان داد که قانون کنترل بدست آمده منجر به صفر شدن

0
xd (t )  
0
1
yd (t )  
0

)) e(t )  exp( t )( y(t )  yd (t

ميشود .واضح است از صفر شدن مجانبي  eميتوان به کوچک بودن
دلخواه خطای ردیابي )  e(t )  y(t )  yd (tرسيد به شرطي که
عامل تخفيف  به اندازه کافي کوچک انتخاب شده باشد.

 xd (t )  vcd ,refاست .به منظور بدست



آوردن قانون کنترل ( )10الزم است که بهره  R1BT Pرا بدست
آورد .مطابق تذکر  ،1ماتریس وزني  Rبه صورت قطری انتخاب شده که

 -5نتايج شبيهسازي

با توجه به دامنووه مجاز سوويگنالهای کنتوورل  vsdو ، vsq

در این بخش ،نتایج شبيهسازیهای مربوط به اعمال کنترلکننده
مبتني بر روش  LQTبه یک ریزشبکه شامل دو )DGشکل (2آورده
ميشود .به منظور بررسي عملکرد کنترلکننده ارائه شده ،چند سناریو
مختلف مورد بررسي قرار گرفته شده است .همچنين ،نتایج بدست
آمده با نتایج حاصل از روش مرسوم مبتني برکنترلکننده  PIمقایسه
شده است .مقادیر عددی استفاده شده در این بخش ،در پيوست آمده
است.

5

 R  10 I 22انتخاب شده است .با توجه به روابط ( )15( ،)14و
( ،)16ماتریسهای  Aو  Bبه صورت زیر بدست ميآیند:
A

0


0


0


0 ,


0


0

0

 

برای زمانهای بزرگ
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1

0
0
0
0
  
Lf
Lf
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1
 
 
0
0
0
0
Lf
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1
 1
0
 
0
0
 C
C

1
1
 0
 
0
0
C
C


R
1
0
0   c

0
 0
L
Lc
c


R
1
0
0

  c 0
 0
Lc
Lc

 0
0
0
0
0
0


0
0
0
0
0
0
 0
T
 1

0
0 0 0 0 0 0
L
f
 .
B


1
0 0 0 0 0 0
 0
L
f



 -1-5افزايش بار در حالت اتصال يک  DGو وصل
شدن  DGبعدي به شبکه
ابتدا فرض ميشود  DGشماره یک در مدار بوده و توان مربوط به بار
محلي خود و بار مشترک را تأمين ميکند و  DGشماره دو تنها
تأمينکننده بار محلي خود است .در ثانيه 1.5ام ،یک بار جدید به
شبکه اضافه ميشود و سپس در ثانيه 4ام DG،شماره دو نيز به شبکه
وصل ميشود .با وجود کنترلکننده بهينه پيشنهادی نمودار مربوط به
توان اکتيو ،توان راکتيو و ولتاژ مؤلفههای  dو  qهر  DGبه ترتيب در
شکلهای  7 ،6 ،5و  8رسم شدهاند .همان طور که مشاهده ميشود،
در ابتدای شبيهسازی DGشماره یک به تنهای بار شبکه را تأمين مي-
کند و  DGشماره دو فقط جوابگوی بار محلي خود است .در ثانيه 4ام
که  DGشماره دو نيز به شبکه وصل ميشود سيستم کنترلي هر DG
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با تشکيل ماتریس کنترلپذیری زوج  Aو  ، Bميتوان دید که
برای هر  مثبت ،رتبه ماتریس کنترلپذیری برابر  6ميباشد .بنابراین

و به کار خود ادامه ميدهد .در واقع کنترلکننده طراحيشده از
فروپاشي و ناپایداری سيستم جلوگيری ميکند .قابل ذکر است که
رخداد خطای سه فاز یکي از بدترین حالتهای ممکن خطا است که
ممکن است در یک شبکه اتفاق بيفتد .همچنين در اینجا سعي شده
است با در نظر گرفتن مدت زمان  0.1ثانيه برای این خطا بدترین
حالت ممکن خطا بررسي شود زیرا در این نوع خطا اگر زمان بروز خطا
طوالني باشد سيستم ناپایدار شده و امکان برگشت سيستم غيرممکن
است.

به درستي وظيفه تسهيم توان خود را انجام داده و بار به نسبت ضرایب
افت هر  DGبين آنها تقسيم ميشود.

شکل ( :)5نمودار تغييرات توان اکتيو در افزايش بار و ورود  DGدوم

شکل ( :)9نمودار تغييرات توان اکتيو در رخداد خطاي سه فاز
شکل ( :)6نمودار تغييرات توان راکتيو در افزايش بار و ورود  DGدوم

شکل ( :)10نمودار تغييرات توان راکتيو در رخداد خطاي سه فاز
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شکل ( :)7نمودار تغييرات  vcdدر افزايش بار و ورود  DGدوم

شکل ( :)11نمودار تغييرات  vcdدر رخداد خطاي سه فاز
شکل ( :)8نمودار تغييرات  vcدر افزايش بار و ورود  DGدوم
q

 -2-5رخداد خطاي سه فاز در شبکه
فرض کنيد که درحالتي که هر دو  DGدر مدار هستند،یک
خطای سه فاز (اتصال کوتاه هر سه فاز با زمين) در ثانيه 9ام به مدت
 0.1ثانيه رخ دهد .در صورت اعمال کنترلکننده بهينه طراحيشده،
نمودار مربوط به توان اکتيو ،توان راکتيو و ولتاژ مؤلفههای dو qدر
شکلهای  11 ،10 ،9و  12به ترتيب رسم شدهاند .ميتوان مشاهده
کرد که پس از رفع خطا ،سيستم به سرعت به حالت اوليه خود برگشته

شکل ( :)12نمودار تغييرات  vcدر رخداد خطاي سه فاز
q
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 -3-5افزايش بار در حالت اتصال دو DG
فرض کنيد در حالتي که هر دو  DGدر مدار هستند ،بار در دو مرحله
در ثانيه 13ام و 18ام افزایش یابد .در صورت اعمال کنترلکننده بهينه
طراحيشدهنمودار مربوط به توان اکتيو ،توان راکتيو و ولتاژ
مؤلفههایdو qدر شکلهای  15 ،14 ،13و  16به ترتيب رسم شده-
اند.در این سناریو ،کنترل تسهيم توان بررسي شده است .با توجه به
نمودارهای رسم شده ،در هر پله افزایش بار تسهيم توان به درستي
انجام شده است .در واقع در هر پله از افزایش بار  DGبا ضریب افتي
فرکانس کمتر سهم بيشتری در توليد توان مصرفي دارد .همچنين به
نسبت ضریب افتي ولتاژ هر  DGولتاژ خروجي هر کدام از DGها به
نسبت افزایش بار توليدی افت ميکند.

شکل ( :)16نمودار تغييرات  vcدر افزايش بار
q

 -4-5خروج يک DG

شکل ( :)13نمودار تغييرات توان اکتيو در افزايش بار

شکل ( :)14نمودار تغييرات توان راکتيو در افزايش بار

شکل ( :)17نمودار تغييرات توان اکتيو در خروج يک DG

شکل ( :)15نمودار تغييرات  vcdدر افزايش بار
شکل ( :)18نمودار تغييرات توان راکتيو در خروج يک DG
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در این زیربخش ،در حالتي که هر دو  DGدر مدار هستند ،در لحظه
 24ثانيه  DGشماره یک از شبکه جدا ميشود .با وجود کنترلکننده
بهينه طراحيشدهنمودار مربوط به توان اکتيو ،توان راکتيو و ولتاژ
مؤلفههای dو  qدر شکلهای  19 ،18 ،17و  20به ترتيب رسم شده-
اند.از نتایج بدست آمده از این سناریو ميتوان نتيجه گرفت که کنترل-
کننده طراحيشده وظيفه حفظ پایداری سيستم را به درستي انجام
داده است .با خروج یک  DGبدون اینکه اختاللي در کار ریزشبکه به
وجود بياید سيستم به کار خود ادامه ميدهد .در واقع با خروج DG
شماره یک وظيفه تأمين توان شبکه به عهده  DGشماره دو افتاده و
 DGشماره یک تنها بار محلي خود را تأمين ميکند .این تغيير در
وضعيت توان توليدی هرکدام از DGها در شکلهای  17و  18قابل
مشاهده است .قابل ذکر است با توجه به اینکه  DGشماره یک در ثانيه
24ام از شبکه جدا شده و توان کمتری توليد ميکند ميزان افت ولتاژ
در خروجي این  DGکاهش یافته و به مقادیر نامي خود رسيده است
(شکلهای  19و .)20

تذکر  .2همانطور که گفته شد ،در روش ارائه شده برای رسيدن به
اهداف کنترلي ،یک شاخص عملکردی که معرف انرژی سيستم است
کمينه ميشود .این شاخص عملکردی همان تابع هزینه معرفي شده در
رابطه ( )3است .با توجه به ماتریسهای وزني 𝑄و 𝑅 در رابطه ( ،)3مي-
توان یک مصالحه بين تالش کنترلي و سرعت پاسخ سيستم ویا دقت
ردیابي ایجاد کرد .در واقع ،در این روش اگرسرعت پاسخدهي سيستم
اهميت داشته باشد ،ميتوان به راحتي با افزایش وزن 𝑄 به این هدف
رسيد .درحاليکه ،در روش مرسوم  PIبه منظور افزایش سرعت سيستم
نيازمند تنظيم مجدد پارامترهای کنترلي هستيم.

شکل ( :)19نمودار تغييرات  vcدر خروج يک DG
d

تذکر.3با توجه به تذکر  ،2با در نظر گرفتن وزن بيشتر برای ماتریس
𝑄 ،ميتوان کنترلکنندهای طراحي کرد که منجر به یک سيستم حلقه
بسته با قابلي ت مواجه با تغييرات شدید و ناگهاني بار را داشته باشد .اما
این موضوع ممکن است سبب به اشباع رفتن سيگنالهای کنترلي شده
و بنابراین ،در این حالت پيادهسازی چنين کنترلکنندهای عملي
نيست.

شکل ( :)20نمودار تغييرات  vcدر خروج يک DG
q

 -5-5مقايسه روش ارائهشده با روش مرسوم
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به منظور مقایسه کنترلکننده طراحيشده در بخش  4با روش مرسوم
مبتني بر،PIنمودار مربوط به تغييرات توان اکتيو ،توان راکتيو و ولتاژ
مؤلفههایdو  qدر کل بازه شبيهسازی برای روش مرسوم مبتني برPI
در زیر آمده است ( ضرایب  Pو  Iبا سعي و خطا بر اساس بهترین پاسخ
بدست آورده شدهاند).با مقایسه شکلهای  21تا  24با نتایج بدست
آمده از روش ارائهشده ،ميتوان دید که تسهيم توان در روش ارائهشده
دقيقتر از روش  PIمرسوم انجام شده است .برای روشنتر شدن این
موضوع در شکلهای  25و  26نمودارهای مربوط به تغييرات توان
اکتيو و مولفه  dولتاژ برای سناریو آخر (خروج یک  )DGدر روش
مرسوم آمده است .همانطور که در شکل  26مشاهده ميشود ،پس از
خروج  DGشماره یک ،سيستم کنترلي نتوانسته ولتاژ خروجي DGرا
کنترل کرده و این مولفه تا حدود  570ولت افزایش یافته که این خود
ميتواند باعث فروپاشي DGمربوطه شود .در مقابل با توجه به شکل
 ،19در روش ارائه شده بعد از خروج  DGولتاژ خروجي آن در مقدار
نامي خود ( 325ولت) ثابت شده است .بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت
که هدف ردیابي ولتاژ مرجعي که توسط زیر الیه افتي توليد ميشود به
درستي و با دقت باالیي در روش پيشنهادی نسبت به روش مرسوم
انجام شده است .از طرف دیگر همانطور که پيشتر نيز اشاره شد،یکي از
اهداف اصلي الیه کنترل اوليه ایجاد تسهيم توان مناسب براساس
ضرایب افتيDGها است .با مقایسه شکلهای  17و  25ميتوان
مشاهده کرد که در روش پيشنهادی تسهيم توان به درستي انجام شده
درحاليکه در روش مرسوم این هدف برآورده نشده است .دليل اصلي
این موضوع ضعف زیرالیه کنترل داخلي در روش مرسوم در ردیابي
سيگنالهای مرجع دریافت شده از زیرالیه افتي است.

شکل ( :)21نمودار تغييرات توان اکتيو در روش مرسوم مبتني برPI

شکل ( :)22نمودار تغييرات توان راکتيو در روش مرسوم مبتني برPI

شکل ( :)23نمودار تغييرات vcd
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در روش مرسوم مبتني برPI

پيوست
 مقادير عددي استفاده شده در شبيهسازي:)1( جدول
پارامترها

شماره يکDG

شماره دوDG

ضريب افت ولتاژ

1.3 103

8.5 103

ضريب افت فرکانس

9.4 105

12.5 105

بار محلي

1kw,0.5kVAr

1kw,0.5kVAr

ولتاز نامي ريزشبکه
1.5 بار اضافه شده در
ثانيه
13 بار اضافه شده در
ثانيه
18 بار اضافه شده در
ثانيه

PI در روش مرسوم مبتني برvc  نمودار تغييرات:)24( شکل
q

400Vrms 3ph (325Vpick ph)
1k W,0.5kVAr
1kW, 0.1kVAr
450W, 218VAr

روش:DG  نمودار تغييرات توان اکتيو در خروج يک:)25( شکل
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