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تطابق امپدانس خط ،توان راکتیو با استفاده از روش افتی معمول نمی تواند با دقت به اشتراک گذاشته شود .در این مقاله برای بهبود تقسـیم
توان راکتیو ،یک روش کنترل افتی بهبود یافته ارائه شده است .در این روش ریزمنابع با مشخصههای معمول توان اکتیو -فرکانس ( )P-و
توان راکتیو -ولتاژ ( )Q-Eکار میکنند و در فاصلههای زمانی رابتی ،شیب مشخصۀ  Q-Eبا انجام فرایند مشخصی بهگونهای تنظیم میشـود
که خطای تسهیم توان راکتیو کاهش یابد .کارایی و انعطاف پذیری روش پیشنهادی با استفاده از نتـای شـبیهسـاز در محـیط نـرمافـزاری
سیمولینک متلب نشان داده شده است.

واژههای کلیدی:

تولید پراکنده ( ،)DGریزشبکه ،مشخصۀ افتی ،تسهیم توان.
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 .۸مقدمه
با افزایش نگرانیها در حفظ محیطزیست و هزینۀ انرژی ،صننعت بنرق
با تغییرات اساسی مواجه شده است .این تغیینرات شنامم مننابن اننرژی
تجدیدپذیر یا ریزمنابعی مثم سلولهای فتوولتائیک ،تنوربینهنای بنادی
کوچک و ریزتوربینهاست که به شکم تولید پراکننده بنا شنبکۀ قندرت
یکپارچه ترکیب شدهاند [ 1و  .]2سیستمهنای تولیند پراکننده مبتننی بنر
انرژی تجدیدپذیر از طریق یک واسط الکترونیک قدرت و سیسنتمهنای
ذخیرۀ انرژی به شبکه متصم میشوند [ 3و .]4
مفهومی بنام ریزشبکه پدید آمده است [ 5و  .]6در مقایسه بنا ینک DG

تنها ،ریزشبکه ظرفیت و قابلیتهای کنترل بیشنتری بنرای رفنن الزامنات
کیفیننت تننوان و قابلیننت اطمینننان سیسننتم را دارد [ 7و  .]8همچنننین
ریزشبکه میتواند در حالت متصم به شبکه یا حالت جزیرهای (مسنتقم
عمننم کننند [ 9و  .]11قابلیننت جزیننرهای شنندن ریزشننبکه و عملکننرد
خودگردان آن بسیار جذاب و پراهمیت است .با اینن حنال جندا شندن
ریزشبکه از شبکۀ سراسری ،وظایف و اهداف کنترلی منابن پراکندۀ درون
آن را دچار تغییرات اساسی میکند.
وظننایف ریزمنننابن در یننک ریزشننبکۀ جزیننرهای ،ت ن مین بننار تمننام
مصرفکنندگان ،کنترل ولتاژ ،کنترل فرکانس و تقسنیم مناسنب بنار بنین
تمام منابن است .ریزشبکههنا بنرای عملکنرد مناسنب و انجنام وظنایف
مذکور نیازمند یک سیستم کنترل دقیق هستند .بهطوری که بنا همناهنگی
مناسب بین منابن تولید مختلف از تداخم آنهنا جلنوگیری کننند .بنرای
در حالت خودگردان وجود دارد [ 11و  .]12در رویکرد کنترل مرکنزی،
ریزشبکه دارای یک سیستم کنترل مرکزی است که اطالعات همۀ مننابن
انننرژی پراکنننده بننه آن ارسننال و در آنجننا بننرای و ننعیت ریزشننبکه
تصمیمگیری میشود .یکی از معایب این رویکرد کنترلی ،نیاز بنه ارتبنا
مخابراتی با پهنای باند وسین بین منابن و کنترلکنندۀ مرکنزی اسنت کنه
این خود ،کاهش قابلیت اطمینان سیستم را در پی دارد .همچنین در اینن
رویکرد با ا افه یا کم شدن یک منبن ،سیسنتم کنتنرل نیازمنند طراحنی
مجدد یا تغییر در تنظیماتش است [ .]13در رویکرد کنترل محلی طراحی
سیستم کنترل غیرمتمرکز است .این رویکرد مبتنی بر استراتژی نظینر بنه
نظیر است [ .]14در این استراتژی ،هنر واحند تولیند پراکننده و نعیت
اندازهگیریشدۀ محلی بهصورت مستقم عمم میکنند .در اینن رویکنرد،
هماهنگی بین منابن بندون اسنتفاده از کاننال کنتنرل مخنابراتی صنورت
میپذیرد تا مزایای کنترل محلی و قابلیت اطمینان سیستم حفظ شود.

و  .]16در این روش ،توان اکتیو که با فرکنانس در ینک مشخصنه قنرار
میگیرد دارای تسهیم ایدئال خواهد بود درحالیکه تسنهیم تنوان راکتینو
معموالً دارای خطاست.
با در نظرگرفتن ارتبا ذاتی میان ولتاژ پایانۀ ریزمنابن و توان راکتینو
تولیدی آن ،میتوان بنهراحتنی نتیجنه گرفنت کنه تغیینرات پارامترهنای
مشخصۀ  ،Q-Eیعنی شیب و عرض از مبدأ ،میتوانند روی مینزان تنوان
راکتیو تولیدی ریزمنابن و در نتیجه تسهیم توان میان آنها تن ثیر مسنتقیم
بگذارد .مرجن [ ]17از همین مو وع برای طراحی بهینۀ مشخصۀ ،Q-E
در شبکۀ شعاعی با سناختار و شنرایط خناس اسنتفاده کنرده اسنت .در
مراجن [ 18و  ]19نیز پارامترهای مشخصۀ  Q-Eریزمنابن مختلف با حم
معادلههای پیچیدۀ بهینهسازی که مستلزم دانستن اطالعات آنالین شنبکه
است ،به دست میآید .در مرجن [ ]21یک امپدانس مجنازی در ترمیننال
خروجی  DGها قرار منیگینرد کنه عمندتاً در جلنوگیری از ناپاینداری
سیستم نقش دارد .عالوه بر این در چارچوب کنتنرل امپندانس مجنازی
خطای تقسیم توان راکتیو بیشتری میتواند از طریق ینک طنرا اصنالا
شیب افتی کاهش یابد [ .]21در مرجن [ ]22بهمنظور دستیابی به تقسنیم
بار مناسب و حداقم کردن جریان گردشی ،از یک کنترلکننندۀ افتنی کنه
ت ثیر امپدانس مختلط را در نظر میگینرد ،اسنتفاده شنده اسنت .در اینن
کنترلکننده برای ثابت نگه داشتن امپدانس سیستم از یک حلقۀ امپندانس
مجازی استفاده شده است.
روش کنترل امپندانس مجنازی تواننایی بنرای رسنیدگی بنه کنتنرل
ناپایداری تنوان و خطنای تقسنیم تنوان در همنان زمنان را داراسنت .از
آنجایی که با ا افه یا جدا شدن یک منبن تولید پراکننده در هنر نقطنه از
ریزشبکه ،که بهاختصار به آن قطن و وصم میگویند ،پیکربندی ریزشبکه
با زمان تغییر میکند ،لذا بدون اطنالع از پیکربنندی ریزشنبکه در زمنان
واقعی ،کنترل امپدانس مجازی ممکن اسنت بنهدرسنتی بنهعننوان روش
مطلوب عمم نکند.
در مرجن [ ]23روشی برای اصالا مشخصۀ  Q-Eبهمنظنور تسنهیم
ایدئال توان راکتیو در ریزشبکهای دارای سه ریزمنبن با کنترل محلی ارائه
شده است .در این روش ،در شرایط عادی ریزمنابن با مشخصههای P-ω

و  Q-Eمعمول کار میکنند و در فاصلههای زمانی ثابت ،با تنظیم عنرض
از مبدأ مشخصۀ  Q-Eخطای تسهیم توان راکتیو کاهش مییابند .شنایان
ذکر است که این روش عمالً نمیتواند همه نوع ریزشبکه با پارامترهنای
مختلف را تحت پوشش قرار دهد .از طرفی فرایند اصنالا مشخصنه در
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مشابهی در ریزشبکه دارد؛ بدین صورت که هر منبن با استفاده از مقنادیر

افتی توان اکتیو -سرعت ( P-ωو توان راکتیو -ولتاژ ( Q-Eاسنت [15

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.3.6

رسیدن به این اهداف کنترلی ،دو رویکرد کنترل مرکزی و کنتنرل محلنی

کنترل مناسب ولتاژ و فرکانس در رویکرد محلی ،استفاده از مشخصههای
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شکم ( 2مدار معادل یک واحد  DGرا که از طرینق ینک ایننورتر

این روش کند و دارای دینامیک نامناسب است.
به تسهیم ایدئال توان راکتیو در ریزشبکه با ساختار دلخواه و ریزمننابن

متصم شده است ،نشان میدهد .همان طور که در شکم دیده منیشنود،

دارای کنترل محلی ارائه شده است .در اینن روش ،همنۀ ریزمننابن بنا

 Eiولتاژ دو سر خازن فیلتر و  VPCCولتاژ باس مشترک است .در شنکم،

مشخصههای  P-ωو  Q-Eمعمول کار میکنند و در فاصلههای زمنانی

ولتاژ  DCورودی به اینورتر بهوسیلۀ ینک خنازن مندل شنده اسنت .در

 ،مشخص نۀ  Q-Eآنهننا از طریننق اصننالا شننیب مشخصننه

مقایسه با اندوکتانس فیلتر  ،LCLمیتوان مقاومت خط را نادیده گرفنت.

بهگونهای تنظیم میشود که خطای تسهیم تنوان راکتینو کناهش یابند.

بنابراین اندوکتانس بین اینورتر و باس مشنترک را منیتنوان بنهصنورت

برای شروع فرایند اصالا مشخصههنا بنه

) Xi (Xi=ωLiنمایش داد .با توجه به مدار معنادل شنکم ( ، 2اخنتالف

همۀ ریزمنابن ،از طریق یک کانال مخابراتی با پهنای باند نعیف بنین

فاز بین ولتاژهای  Eiو  VPCCبرابنر  iاسنت و تنوان ظناهری خروجنی

ریزمنابن بدون آنکه آسیبی به عملکرد محلی کنترلکننندههنا وارد کنند

اینورتر ( Siبرابر است با:

مشننخ

اعمال یک سیگنال مشخ

E iV PCC
sin  i
Xi

انجام میشود .در واقن روش پیشنهادی ابتندا خطاهنای تسنهیم تنوان
راکتیو را از طریق تزریق انحرافات کوچک توان اکتینو-راکتینو تعینین

)(1

EV
cos  i  V PCC
 j( i PCC
)
Xi

میکند ،سپس تسهیم دقیق توان راکتیو با ا افه کردن ترم جدیندی در
مشخصۀ  P-و اصالا شیب مشخصۀ  Q-Eمحقق میشود .با استفاده
از طرا پیشنهادی خطای تسهیم توان راکتیو تنا مینزان قابنم تنوجهی
کاهش مییابد .پس از اصالا ،کنتنرلکننندۀ افتنی پیشننهادی بنهطنور
خودکار به کنترلکنندۀ افتی معمول سوئیچ میشود .باید توجنه داشنت
که کنترلکنندۀ توان پیشننهادی بنرای ریزشنبکه بنا اننواع تنظیمنات و
مکانهای مختلف بار مؤثر است و نیاز به اطالعنات سناختاری دقینق
ندارد .نتایج شبیهسازی به منظور بررسی روش اشتراکگذاری بار مورد
تقا ا ارائه و بحث شده است.

بنابراین بر اساس رابطۀ ( ، 1توانهای اکتیو و راکتیو خروجی هنر
واحد  DGعبارتاند از:

E iV PCC
sin  i
)(2
Xi
EV
cos  i V PCC
Qi  i PCC
)(3
Xi
معموالً تغییر زاویۀ فاز  δiکوچک اسنت .بننابراین تنوان اکتینو  Piو
Pi 

توان راکتیو  Qiهریک از واحدهای  DGتوسط  δiو دامنۀ ولتاژ خروجی
 Eiتنظیم میشود .روابنط کنتنرل افتنی بنهصنورت زینر در نظنر گرفتنه

با توجنه بنه اینکنه اسناس کنتنرل تنوان در کنتنرلکننندههنای متنداول

)(4

ریزشبکههای خودگردان بر مبنای استفاده از مشخصههای افتی است ،در

)(5

نشان میدهد .هر سیستم  DGشامم ینک منبنن اننرژی و ینک ایننورتر

E  E 0  nq .Q
که در آن  ω0و  E0بهترتینب فرکنانس و ولتناژ بنی بناری np ،و nq

ادامه به تحلیم این روش کنترلی پرداخته میشود.

شکم ( 1ساختار یک ریزشبکه نمونه متشکم از تعندادی  DGو بنار را

  0  n p .P

بهترتیب رایب مشخصههای افتی فرکانس و ولتاژ منبن هستند P .و Q

بهترتیب توانهای اکتیو و راکتیو متوسط مننابن خروجنی از فیلتنر پنایین
گذرند.

واسط با شبکه اسنت .همنان طنور کنه بینان شند ،ریزشنبکه منیتوانند

 .2.2آنالیز خطای تقسیم توان راکتیو

بهصورت متصم به شبکه یا خودگردان استفاده شنود .در طنول عملکنرد

در این بخش ،یک ریزشنبکۀ سناده بنا دو واحند  DGدر نظنر گرفتنه

متصم به شبکه ،توان مرجن اکتیو و راکتیو بهطور معمنول توسنط شنبکۀ

میشود .با جایگزینی رابطۀ ( 5در رابطۀ ( 3توان راکتینو  DGواحند

اصلی ت مین شده و روش کنترل افتی معمول را میتوان برای دنبال کردن

iام بهصورت زیر قابم بیان است:

توان استفاده کرد .بنابراین تقسیم توان در حالت متصم به شبکه مشنکلی
کم بار مورد تقا ا از ریزشبکه باید بهدرستی توسط واحندهای  DGبنه
اشتراک گذشته شود.

فرض کنیم که  DGواحد  iام و  jام بهصنورت منوازی بنا ظرفینت
نامی و شیب افتی یکسان در حال کنار هسنتند .بایند توجنه داشنت کنه

] [ DOI: 10.22052/9.3.64

ایجاد نمیکند [ .]24در زمان عملکرد ریزشبکه بنهصنورت خنودگردان،

)(6

) V PCC (E 0 cos  i V PCC
X i V PCC nqi cos  i

Qi 
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 .2آنالیز روش کنترل افتی معمول

میشوند [:]25

 .۸.2عملکرد ریزشبکه

S i  Pi  jQi 
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در این مقاله ،روشی برای اصالا مشخصۀ  Q-Eبا هدف دسنتیابی

قدرت با یک فیلتر  LCLواسط بنه بناس مشنترک ینک ریزشنبکه AC
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تغییننرات زاوی نۀ فنناز  δiخیلننی کوچننک اسننت (، cosδi=1, sinδi=δi

توان راکتیو به حساب می آیند .معموالً افزایش امپدانس از طریق کنترل

بنابراین خطای تقسیم توان راکتیو با توجه به رابطنۀ  Qiبنهصنورت زینر

امپدانس مجازی که نیاز به کنترل با پهنای باند باال بنرای ایننورتر دارد

بیان میشود:

محقق میشود [ .]26همچنین باید دقت کرد کنه افنزایش شنیب افتنی

X j X i

) (7

X i V PCC .nqi



Qi  Q j
Qi

Qerr . 

همان طور که مشاهده میشود ،خطای تقسیم توان راکتیو به عوامم
مختلفی مانند امپدانس  ،Xjاختالف امپدانس  ،Xj-Xiدامنۀ ولتناژ VPCC

و شیب افتی  nqiبستگی دارد .بنا توجنه بنه رابطنۀ ( ، 7افنزایش  Xjو
شیب افتی  nqiبهعنوان دو رویکرد اصلی بنرای بهبنود خطنای تقسنیم

ممکن است خطای تقسیم توان راکتیو را کاهش دهد ،اما این افنزایش
شیب مسائم دیگری همچون کاهش  ،VPCCینا تغیینرات تنوان راکتینو
مورد تقا ا (بهعلت تغییر ولتاژ را در سیستم ایجاد میکنند .بننابراین
میتوان گفت افزایش شیب گزینۀ مناسبی برای بهبنود خطنای تقسنیم
توان راکتیو نیست.
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شکل ( :)2مدار معادل یک واحد  DGمتصل به باس مشترک

 .۹فرایند اصالح مشخصه

ریزشبکه از بین ببرد .این قابلیت برای رسیدن به ویژگی قطن و وصنم و
بهرهبرداری از واحدهای  DGو بارها در ریزشبکه مهم است.

ریزشبکه ایجاد میشود ،اغلب تنظیمات پیچیده و استراتژیهای در حنال

یک مشخصه قرار گیرد تسهیم ایدئال برای آن کمیت حاصم میشود .در

توسعۀ اصالا خطای تقسیم توان اکتیو مبتنی بر مدل مدار پیچیده اسنت.

واقن استراتژی مورد استفاده برای اصالا مشخصۀ  Q-Eنینز بنر اسناس

بنابراین در این قسمت ،هدف ارائۀ یک روش اصالا است که میتوانند

همین خاصیت استوار است .فرض میشود تا قبم از شروع فرایند ،تمنام

خ طای تقسیم گنذرای تنوان راکتینو را بندون دانسنتن دقینق پیکربنندی

ریزمنابن مقدار یکسانی از توان حقیقی برابر  P0تولید میکننند .همچننین

] [ DOI: 10.22052/9.3.64

از آنجایی که خطای تقسیم تنوان راکتینو توسنط تعندادی از عوامنم در

بهعلت سراسری بودن پارامتر فرکانس ،هر کمیتی که با فرکنانس در
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Power Line
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فرض میشود که تولید توان راکتیو توسط هر ریزمنبن در شرایط تسنهیم

اصالا مشخصه بهصورت ایدئال انجام میشود ،مقدار  P0معلوم و برابر

ایدئال برابر  Q0باشد .با شروع فرایند اصالا مشخصه در همۀ ریزمننابن

با توان اکتیو تولیدی قبم از آغاز عملیات اصالا است .بننابراین اگنر در

توان اکتیو در مشخصۀ افتی  P-ωبا ترکیب خطی از  Pو  Qبنهصنورت

تمام ریزمنابن اصالا شیب مشخصۀ  Q-Eبهگونهای باشد که توان اکتینو

رابطۀ ( 8جایگزین میشود تا مشخصۀ فرکانس -توان جدید بنه دسنت

به مقدار  P0بازگردد ،با توجه به اینکه  aP+bQنیز در تمام ریزمنابن بنا

آید:

هم برابر است میتوان نتیجه گرفت  Qنیز در تمام ریزمنابن دارای مقندار

)   0  n p (a P  bQ

یکسانی است و این به معنای تسهیم ایدئال توان راکتیو اسنت .در پاینان

در این شرایط مشخصنۀ  Q-Eمشنابه شنرایط قبنم از جبنران بناقی

فراینند اصننالا مشخصننه aP+bQ ،دوبناره بننا مشخصنۀ  P-ωمعمننول

) (8

میماند.

جایگزین میشود.

البته در حین انجام فرایند مقدار شیب مشخصۀ  nqدر رابطنۀ بناال بنا

میدهد .همان طور که دیده میشود آغاز فرایند اصالا مشخصه با فعنال

) (9

شدن سیگنال آغاز مشخ

هدف دستیابی به تسهیم توان راکتیو اصالا میشود.

است .بلوک زمنانسننج مندتزمنان انجنام

با انتخاب ثابت مقادیر  aو  bدر تمام ریزمنابن بهعلنت آنکنه مقندار

فرایند را زمانسنجی میکند .با آغاز فرایند بلوک نموننهبنردار و نگنهدار

 aP+bQبا فرکانس در یک مشخصنه قنرار گرفتنه اسنت aP+bQ ،در

مقدار اولیۀ توان اکتیو برابر  P0را نمونهبرداری و ذخینره منیکنند تنا در

حالت دائمی دارای مقدار یکسانی خواهد بود .هدف آن است که مقندار

طول فرایند از آن استفاده شود.

 Pدر پایان فرایند به  P0بازگردانده شود و مقدار پریونیت  Qنیز در تمام
ریزمنابن به  Q0برسد .با توجه به اینکه شبکه سلفی فرض میشود ،تنوان

 .۶نتای شبیهسازی

راکتیو عمدتاً به ولتاژ وابسته است و عمالً از طریق مشخصۀ  Q-Eتعیین

بهمنظور بررسی صحت عملکرد الگوریتم پیشنهادی در اصالا مشخصنۀ

میشود .بنابراین هدف اصلی در فرایند اصالا مشخصه ،اصنالا شنیب

 Q-Vو تسهیم ایدئال توان بین ریزمنابن در این بخش ،از ریزشبکۀ نمونۀ

رابطۀ ( 9بهگونهای است که توان راکتیو تولیدی ریزمنبن بنه  Q0برسند.

شکم ( 4استفاده میکننیم .همنان طنور کنه از شنکم مشنخ

اسنت،

لیکن مقدار  Q0تابن توان راکتیو مصنرفی بنار و شنبکه بنوده کنه مقندار

ریزشبکۀ مورد نظر از سه واحد  DGو دو بار خطی تشکیم شده اسنت.

مجهولی است .با این حال چون تسهیم توان حقیقی قبم از آغاز عملیات

پارامترهای مداری و کنترلی در جدول ( 1آمده است [.]27
P
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شکم ( 3بلوک دیاگرام فرایند اصالا مشخصۀ پیشننهادی را نشنان
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شکل ( :)۱توان ریزمنابع در ریزشبکه با  X/Rبزرگ
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نسبت به تغییرات شبکه مقناوم بنوده و بنا تغیینر نسنبت  X/Rهمچننان

100

Q3

 X/Rخطو  ،برای  X/Rبزرگ و  X/Rکوچک در شکمهای ( 7و (8
نمایش داده شده است .همان طور که مشاهده میشنود روش پیشننهادی

200

)Reactive Power (Var

اعمال شده است .شکمهای ( 5و ( 6توانهای اکتیو و راکتیو خروجنی

400
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 ابتندا بنر، در این اسنتراتژی.ریزشبکه و یا اجزای آن در نظر گرفته نشد
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