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No. F-16-AAA-0000 

و بهبود ولتاژ  هايهارمونيكسازي كنترل ثانويه توزيع شده براي جبران
 ايهاي جزيرهدر ريزشبكهكيفيت توان 

 شناسمرتضي حق

  دانشگاه اصفهانقدرت،  دانشجوي دكتري مهندسي برق
 ايران – اصفهان

 محمود عباديان، رضا شريعتي نسب

  دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه بيرجند
ايران –ند بيرج

- در اين مقاله، يك طرح كنترلي توزيع شده براي جبران —چكيده 

اي ارائه شده است. در هاي جزيرههاي ولتاژ در ريزشبكهسازي هارمونيك
داراي يك سطح كنترل اوليه و  (DG)اين طرح هر منبع توليد پراكنده 

- حلقهها عالوه بر DGباشد. سطح كنترل اوليه يك سطح كنترل ثانويه مي

هاي كنترل امپدانس مجازي هاي كنترل ولتاژ و جريان، در بر دارنده حلقه
هاي هاي اصلي و هارمونيكي هستند كه به ترتيب تقسيم تواندر مولفه

مولفه اصلي و غيرمولفه اصلي (هارمونيكي) بين منابع ريزشبكه را به 
 بخشند.ها، بهبود ميقيمت افزايش اغتشاش در ولتاژ خروجي مبدل

اي طراحي شده است كه با هاي امپدانس مجازي به گونهساختار حلقه
هاي مولفه اصلي، در كنترل توان LCLحفظ مزاياي سلف خروجي فيلتر 
هاي هارمونيكي به حداقل مقدار ممكن اثرات نامطلوب آن در فركانس

كاهش يابد. در اين طرح، به منظور كاهش اثرات اختالل در سيستم 
ت به روش كنترل ثانويه مركزي) سطح كنترل ثانويه مخابراتي (نسب

سازي شده ها پيادهDGهاي اوليه كنندهبصورت محلي و در كنار كنترل
است. اين سطح كنترلي شامل واحدهاي بازيابي ولتاژ، بازيابي فركانس و 

توليد  باهاي شين بار ريزشبكه بوده و سازي هارمونيكواحد جبران
سازي اغتشاشات ولتاژ و بهبود كيفيت سب، جبرانهاي كنترلي مناسيگنال

سازي نمايد. نتايج حاصل از پيادهتوان شين بار ريزشبكه را راهبري مي
اين روش بر روي يك ريزشبكه با ساختار امپدانسي نامتقارن و ظرفيت 

هاي توليد پراكنده و كنترل سيستم درمنابع نابرابر، كارايي اين روش را 
  كرده است. ها تاييدريزشبكه

امپدانس ؛ هارمونيك ولتاژ؛ كنترل ثانويه توزيع شده —هاي كليدي هواژ
 اي.مجازي؛ تقسيم بار هارمونيكي؛ ريزشبكه جزيره

 مقدمه   .1

 ،(DGs)هاي محلي شـامل واحـدهاي توليـد پراكنـده     ها شبكهريزشبكه
دو توانند در ساز انرژي و بارهاي توزيع شده هستند كه ميهاي ذخيرهسيستم
اي) مورد بهـره بـرداري   متصل به شبكه اصلي يا مستقل از آن (جزيره حالت

هاي الكترونيك قدرتي به ريزشبكه ها غالباً توسط مبدلDG]. 1قرار بگيرند [
هـاي اكتيـو و راكتيـو تزريقـي     شوند كه وظيفه اصلي آن كنترل توانوصل مي

كنترلـي مناسـب   كـارگيري سـاختارهاي   باشد. با اين حال، بـه مي DGتوسط 
هاي ديگري را همچون تنظيم ولتاژ و فركـانس،  تواند قابليتها ميDGبراي 

]. 2سازي اغتشاشات كيفيت تـوان فـراهم آورد [  مديرت بهينه انرژي و جبران
هاي ولتاژ ارائه شده اسـت  سازي هارمونيكهايي براي جبران] روش3-7در [

هـاي  اومتي در فركـانس بـا هـدف ايجـاد رفتـار مقـ      DGكه مبتني بر كنتـرل  
براي تقسيم بار غيرخطي بين ي يهانيز روش] 8-11در [باشد. هارمونيكي مي

DG ها ارائه شده است كه عملكرد آنها بر مبناي ايجاد امپدانس مجازي بر سر
سـازي  هاي مذكور، جبـران در اكثر روش .باشدمي هارمونيكيهاي راه جريان
ها انجام گرفته است. اين در حالي DG هاي ولتاژ در نقطه خروجيهارمونيك

است كه در يك ريزشبكه معموالً كيفيت توان در شين بار از اهميـت بـااليي   
هـاي  ها تالش كنند كـه هارمونيـك  DGعالوه بر اين، وقتي برخوردار است. 

-اي نزديـك بـه آن جبـران   ولتاژ را بصورت محلي در خروجي خود يا نقطـه 

هاي سيستم ش هارمونيكي در برخي از شينسازي نمايند، ممكن است اغتشا
]. بـراي رفـع ايـن    12[جمله شين بار حسـاس) افـزايش يابـد    الكتريكي (از 

اي، يـك روش غيـر متمركـز جهـت كنتـرل      هاي جزيـره مشكل در ريزشبكه
هاي ولتاژ شين بار در كـار  سازي هارمونيك ها با هدف جبرانDGهماهنگ 
  ] ارائه شده است.13قبلي ما [
] ارائـه  14-18ها در [مراتبي ريزشبكهي ديگر، مفهوم كنترل سلسلهاز سو
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اي جزيره شده است. ساختارهاي سلسله مراتبي ارائه شده براي يك ريزشبكه
باشـند. سـطح اوليـه كنتـرل محلـي      عمدتاً شامل دو سطح اوليه و ثانويه مـي 

DGي دهند و سطح ثانويه بازيـابي ولتـاژ و فركـانس خروجـ    ها را انجام مي
DGهاي هاي افتي كنترل توان و امپدانسها را (كه در اثر بكارگيري مشخصه

هـا، سـطح   اند) بر عهده دارد. در تمـام ايـن روش  خروجي كاهش پيده كرده
  كند.ريزشبكه عمل مي (MGCC)كننده مركزي ثانويه به عنوان كنترل

 ] به منظور20] و [19طرح كنترل ثانويه مركزي براي اولين بار در [
اي مورد استفاده قرار هاي جزيرهسازي اغتشاشات ولتاژ در ريزشبكهجبران

هاي ] براي جبرانسازي هارمونيك21در [گرفته است. همچنين، اين طرح 
اي تك يك ريزشبكه جزيرههاي DGتوان راكتيو بين مناسب ولتاژ و تقسيم 

ز طريق كننده مركزي اهاي فوق، كنترلفاز توسعه شده است. در تمام روش
هاي محلي كنندههاي كنترلي مناسب را به كنترليك ارتباط مخابراتي سيگنال

DGنمايد. اين در حالي ها ارسال كرده و اهداف مورد نظر را راهبري مي
نشان داده شده است كه بروز يك اختالل در ارتباط ] 22است كه در [

د سيستم كنترل تواند عملكرمخابراتي بين سطوح كنترل اوليه و ثانويه مي
شود كه براي رفع اين مشكل، در اينجا پيشنهاد مي ريزشبكه را مختل نمايد.

كننده ثانويه ارتباط مخابراتي بين سطوح كنترل اوليه و ثانويه حذف و كنترل
- ها پيادهDGكننده اوليه صورت توزيع شده بين لينك مخابراتي و كنترلبه

]، براي 14نترل ثانويه مركزي [سازي گردد. در اين روش بر خالف طرح ك
شود كه با هدف حذف ارتباط كننده ثانويه تعريف مي يك كنترل DGهر 

گردد. سازي ميصورت محلي در كنار سطح كنترل اوليه پيادهمخابراتي، به
ها، اخيراً در برخي از استفاده از روش كنترل توزيع شده در ريزشبكه

- 24شبكه نيز گزارش شده است [ هاي كنترلتحقيقات تحت عنوان سيستم
]. با اينكه پيش از اين روش كنترل توزيع شده در مراجع مذكور استفاده 23

ها به شده است، ولي مفهوم كنترل توزيع شده براي سطح ثانويه ريزشبكه
كار گرفته شده و تاكنون روشي براي ] به22عنوان يك روش جديد تنها در [

  وان بصورت توزيع شده ارائه نشده است. سازي اغتشاشات كيفيت تجبران
در اين مقاله ابتدا ساختار كلي طرح پيشنهادي براي كنترل ريزشبكه در 

جزئيات به ترتيب به معرفي  4و  3هاي بخش .شودتوضيح داده مي 2بخش 
هاي اوليه و ثانويه توزيع شده اختصاص داده كنندهكنترلو نحوه طراحي 

باشد و سازي طرح پيشنهادي ميرنده نتايج شبيهدر بر دا 5 بخششده است. 
   بندي شده است.جمع 6هاي مقاله در بخش در نهايت، مهمترين يافته

 طرح كنترل پيشنهادي براي ريزشبكه  .2

آن در  سازيساختار كلي طرح كنترل پيشنهادي و نحوه پياده 1شكل 
 DGدي دهد. اين ريزشبكه شامل تعدااي را نشان مييك ريزشبكه جزيره

 "شين منبع"هاي الكترونيك قدرت و خطوط توزيع به است كه توسط مبدل
(هاي) توان و ممكن است متشكل از توليد كننده DGاند. هر متصل شده

(هاي) ذخيره انرژي باشد. همچنين تعدادي بار خطي و غيرخطي به سيستم
ريزشبكه متصل هستند. ساختار بخش قدرت و  (SLB)شين بار حساس 

ارائه شده است.  2در شكل  DGيات سطوح كنترل اوليه و ثانويه هر جزئ
، يك اينورتر واسط و يك فيلتر dcشامل يك لينك  DGبخش قدرت هر 

LCL باشد. شايان ذكر است كه تمركز اين مقاله بر روي كنترل اينورتر مي
تقريباً  dcها است. بنابراين فرض شده است كه همواره يك ولتاژ DGواسط 
 2طور كه در شكل گردد. با اين حال همانتأمين مي dcدر لينك  (vdc) ثابت

از  dcشود، براي در نظر گرفتن نوسانات احتمالي ولتاژ لينك مشاهده مي
هاي گيت اينورتر، توسط بلوك يك حلقه پيشخور در توليد سيگنال

  استفاده شده است.  (PWM)مدوالسيون عرض پالس 
 DGشود، در طرح پيشنهادي هر ده ميمشاه 1در شكل همانطور كه 

داراي دو سطح كنترلي اوليه و ثانويه است كه هر دوي آنها به صورت محلي 
اند. در اين روش بين سطوح كنترلي اوليه و سازي شدهو در كنار هم پياده

هاي ثانويه بر اساس كنندهثانويه هيچ ارتباط مخابراتي وجود نداشته و كنترل
هاي كنترلي ، سيگنالSLBها و DGاز خروجي  انجام گرفتههاي گيرياندازه

  كنند.اوليه اعمال مي هايكنندهالزم را به كنترل

 
  .شده عيتوز هيثانو كنترل بر يمبتن يشنهاديپ طرح يكل ساختار :1شكل 

  

هاي ، حلقهكنترل توان هاي افتيمشخصهها شامل DGسطح كنترل اوليه 
باشد. كنترل در سطح هاي امپدانس مجازي ميل ولتاژ و جريان و حلقهكنتر
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صورت توزيع شده انجام گرفته و مراجع الزم با هدف تنظيم ولتاژ و ثانويه به
سازي اغتشاشات هارمونيكي ها و همچنين جبرانDGفركانس خروجي 

ن است از آنجا كه ممك گردد.هاي اوليه ارسال ميكننده، به كنترلSLBولتاژ 
هاي بار و منبع زياد باشد اطالعات ولتاژ شين بار با استفاده فاصله بين شين

هاي به كنترل كننده (LBC)يك ارتباط مخابراتي با عرض باند پايين از 
با هدف اجتناب از وابستگي عملكرد  LBCنتخاب گردد. اثانويه ارسال مي

ابليت اطمينان سيستم را تواند قسيستم كنترل به وجود عرض باند باال (كه مي
. از طرفي به منظور كافي بودن عرض باند گرفته استكاهش دهد) انجام 

 dcهاي تقريباً شامل سيگنال LBCهاي منتقل شده توسط داده بايدپايين، 
در قاب مرجع  SLB هارمونيكي ولتاژاصلي و هاي باشد. از اينرو، ابتدا مؤلفه

ها ارسال DG ثانويه كنندهكنترل استخراج شده و سپس به (dq) سنكرون
 11و  7، 5هاي مرتبه شايان ذكر است كه در اين مقاله، هارمونيك. است شده

شوند. جزئيات جداسازي سازي ميهاي اصلي جبرانبه عنوان هارمونيك
 2شكل  "گيريبلوك اندازه"در  SLBهاي اصلي و هارمونيكي ولتاژ مؤلفه

  نشان داده شده است. 

 هاDGرل اوليه سطح كنت .3

طراحي شده و در آن  (αβ)ها در قاب مرجع ساكن DGسيستم كنترل 
 αβو  abcهاي از روابط آشناي تبديل كالرك براي انتقال متغيرها بين قاب

نشان  2در شكل  kDGهمانطور كه در بلوك كنترل اوليه  استفاده شده است.
توسط  αβ (v*αβ)در قاب  DGداده شده است، مرجع ولتاژ خروجي 

سازي امپدانس مجازي و مرجع جبران هايافتي، حلقه هايمشخصه
-گردد. از سوي ديگر ولتاژ لحظهتوليد مي SLB (v*c)هاي ولتاژ هارمونيك

منتقل شده و پس از  αβ به قاب مرجع )abcOv( اينورتراي فيلتر خروجي 
سخ سازد. در نهايت پارا ميi*αβ مرجع كنترل جريان  ،v*αβمقايسه با 

كننده جريان به خطاي حاصل از مقايسه جريان سلف خروجي فيلتر و كنترل
-شود تا ولتاژهاي مرجع سهباز گردانده مي abcبه قاب  i*αβجريان مرجع 

توليد شده و كليدزني اينورتر بر اساس اين  PWMفاز براي اعمال به بلوك 
  مرجع انجام بگيرد.

هاي داخلي كنترل ل حلقهها شامDGجزئيات طراحي سطح كنترل اوليه 
هاي امپدانس مجازي هاي افت كنترل توان و حلقهولتاژ و جريان، مشخصه

از ] به طور كامل تشريح شده است در اينجا 13، 25-26در كارهاي قبلي ما [
- شايان ذكر است كه در طراحي حلقه .ذكر مجدد آن خودداري شده است

هاي افتي رد مطلوب مشخصههاي امپدانس امپدانس مجازي، به منظور عملك
هاي امپدانس مجازي هاي مولفه اصلي بايد پارامترهاي حلقهدر كنترل توان

به نحوي تعيين شوند كه ريزشبكه داراي امپدانس عمدتاً سلفي  هارمونيكي

تواند به ميرا شدن نوسانات باشد. همچنين يك مقاومت مجازي كوچك مي
هاي بخش قدرت ريزشبكه در جدول سيستم كمك نمايد. با توجه به پارامتر

هاي امپدانس مجازي در و همچنين پارامترهاي انتخاب شده براي حلقه 3
 2DGو مقدار متناظر آن براي درجه  1DG   77امپدانس زاويه فاز  1جدول 

درجه محاسبه شده است. بنابراين سيستم عمدتاً سلفي كه  73تقريباً  3DGو 
فرض شده بود، توسط  مولفه اصليهاي براي كنترل توان مقالهدر اين 

   امپدانس مجازي حاصل شده است.هاي حلقهپارامترهاي انتخاب شده براي 

 
   : جزئيات طرح كنترل پيشنهادي جهت بهبود كيفيت توان ريزشبكه.2شكل 

 هاDG ثانويهسطح كنترل  .4

ها در طرح DGكننده ثانويه هر يك از سازي كنترلجزئيات پياده
كننده ارائه شده است. بر اساس اين شكل، كنترل 2شكل  پيشنهادي، در
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سازي از سه واحد بازيابي ولتاژ، بازيابي فركانس و جبران DGثانويه هر 
  تشكيل شده است. SLBهاي ولتاژ هارمونيك

  كنترل فركانس  .4-1
برداري شود، در هر زمان نمونهمشاهده مي 2همانطور كه در شكل 

انگين فركانس خروجي تمام واحدها مقايسه با مي kDGفركانس خروجي 
مورد استفاده قرار  kDGشده و خطاي حاصل از آن براي بازيابي فركانس 

صورت رابطه توان بهمي DGگيرد. سيگنال بازيابي فركانس را براي هر مي
  ) بيان نمود.1(
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كه در آن
kDG  گيري شده وهاي اندازهفركانسمقدار متوسط

kDG 
كننده ثانويه برداري، توسط كنترلسيگنال كنترلي است كه در هر زمان نمونه
شود. در روابط محاسبه مي kDGبراي كنترل و بازيابي فركانس خروجي 

ا و هDGبه ترتيب تعداد  Nو  n بوده و  i=1,2,…,Nو  k=1,2,…,nفوق 
برداري به سيستم مخابراتي ارسال هايي است كه پس از نمونهتعداد فركانس

- و كنترل Pافت  شده است. جهت تحليل و تعيين پارامترهاي مشخصه

) و با 13، يك آناليز سيگنال كوچك با توجه به رابطه (فركانسثانويه  كننده
  است. عه داده شده] توس27فرض سلفي بودن ريزشبكه در [

كننده ثانويه فركانس براي بلوك دياگرام مدل سيگنال كوچك كنترل
kDG  قابل دستيابي است22و جزئيات بيشتر آن در [ارائه شده  6در شكل [ .

هاي ثانويه و كنندهبر اساس اين شكل، كنترل فركانس ريزشبكه توسط كنترل
هاي كنندهسازي كنترل گيرد. در مدلانجام مي Pهاي افتي كنندهكنترل

))((افتي يك فيلتر پايين گذر  sGLPF هاي مؤلفه اصلي در براي محاسبه توان
سازي كنترل ثانويه توسط يك ]. همچنين، مدل27نظر گرفته شده است [

PLL  ساده با تابع تبديل مرتبه اول)(sGPLL ن فركانس كه براي تخمي
)(] و يك ضريب تناسبي 16استفاده شده [ DGخروجي  ak  براي تعيين

)(مقدار متوسط فركانس  avg گيري شده و هاي اندازهبر اساس فركانس
)(با تابع تبديل  PIكننده يك كنترل

sec
sGf  انجام گرفته است. معادله

) 2توان بصورت رابطه (را مي 3رام بلوكي ارائه شده در شكل دياگ مشخصه
  بيان نمود.
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Nkaدر رابطه فوق  1  ضريبي است كه مقدار متوسط فركانس را
 كنندههاي ديگر مدل سيگنال كوچك كنترلكند و تابع تبديل بخشتعيين مي
  زير است. صورتبه فركانس
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تـوان بـه درسـتي    ) مي2تجزيه و تحليل مقادير ويژه حاصل از رابطه ( با
بـراي   kDGكننـده ثانويـه را در   و كنتـرل  Pپارامترهاي مشخصـه افتـي   

  دستيابي به حداقل ميزان انحراف فركانس تنظيم نمود.

 
  .DGk براي فركانس شده توزيع كنندهكنترل كوچك سيگنال : مدل3شكل 

  كنترل ولتاژ  .4-2
توان روش مشابهي را براي كنترل توزيع شده ولتاژ بر ، مي1-4مانند بخش 

كار گرفت. ها از مقدار نامي بهDGاساس انحراف مقدار متوسط ولتاژ تمام 
مزيت اين روش نسبت به روش كنترل ثانويه مركزي اين است كه در روش 

ه دور برطرف شده است. بر كنترل توزيع شده نياز به سنجش اطالعات از را
 DGبرداري، مقدار مؤثر ولتاژ خروجي هر ، در هر زمان نمونه2اساس شكل 

)(جهت تعيين مقدار متوسط ولتاژ مؤثر ريزشبكه kDGE  به تمامDG هاي
)(ديگر ارسال شده و پس از مقايسه با مقدار ولتاژ نامي 0E سيگنال كنترل ،

)(ازيابي ولتاژ و ب kDGE كننده ثانويه  توسط كنترلkDG صورت و به
را  kDGكننده توزيع شده ولتاژ گردد. در اين حالت كنترلمحلي توليد مي

  سازي نمود.) در سطح ثانويه پياده6توان توسط رابطه (مي
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به ترتيب ضرايب تناسبي و انتگرالي  iEkو  pEkدر رابطه فوق، 
، در اينجا 1-4باشند. مشابه بخش ها ميDGبراي كنترل ولتاژ  PIكننده كنترل
كننده ثانويه توزيع شده را براي كنترل توان مدل سيگنال كوچك كنترلنيز مي

بلوك دياگرام مدل سيگنال كوچك ) استخراج نمود. 6ولتاژ بر اساس رابطه (
و  ارائه شده 4 كننده ثانويه توزيع شده براي بازيابي ولتاژ در شكلكنترل

دياگرام  معادله مشخصه] ارائه شده است. بر اين اساس، 22جزئيات آن در [

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ايهاي جزيرهدر ريزشبكهو بهبود كيفيت توان هاي ولتاژ سازي هارمونيككنترل ثانويه توزيع شده براي جبران
تهران، ايران 5139 –المللي برق نس بينكنفرا و يكمين سي  

 5  

 

توان بصورت بلوكي مدل سيگنال كوچك كنترل توزيع شده ولتاژ را مي
  ) بيان نمود.7رابطه (

 
  .kDG براي ولتاژ شده توزيع كنندهكنترل كوچك سيگنال : مدل4 شكل

)7(                       )(.)(.).(1 sec sGksGHsGE EaQLPF  

  هاي مختلف به صورت زير است.كه در آن تابع تبديل بخش
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به ترتيب ضرايب تناسبي و انتگرالي كنترل  iEkو pEkدر روابط فوق، 

)(ولتاژ هستند و
sec

sGE كننده تابع تبديل كنترلPI ولتاژ در سطح ثانويه مي -

كه در ضريب تناسبي كنترل توان راكتيو است. همانطور  pQkباشد. همچنين
شود، ضريب انتگرالي براي كنترل دامنه ولتاژ در نظر ) مشاهده مي20رابطه (

]، استفاده از اين ضريب در شرايطي كه 14گرفته نشده است. بر اساس [
را در حالت كند مجاز نيست، زياي كار ميريزشبكه در حالت عملكرد جزيره

استفاده  EQهاياي، اگر ضرايب انتگرالي در مشخصهعملكرد جزيره
ها با ميزان بار ريزشبكه مطابقت نداشته و DGشوند توان تزريق شده توسط 

با تجزيه و تحليل مقادير تواند باعث ناپايداري سيستم گردد. اين عامل مي
به درستي پارامترهاي مشخصه كاهشي  توان) مي7ويژه حاصل از رابطه (

EQ كننده ثانويه را در و كنترلkDG  براي دستيابي به حداقل انحراف
  ولتاژ تنظيم نمود.

  هاي ولتاژ ريزشبكهسازي هارمونيك. جبران4-3
هاي هاي ولتاژ متفاوت از عملكرد واحدساز هارمونيكعملكرد واحد جبران

و فركانس است. زيرا كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه بر اساس كنترل ولتاژ 
- گيرد ولي جبرانها صورت ميDGميانگين ولتاژ و فركانس خروجي تمام 

 SLBبرداري شده از ها بايد بر اساس پارامترهاي نمونهسازي هارمونيك
انجام گيرد. اين در حالي است كه اگر هدف بهبود كيفيت توان خروجي 

DG ،ولتاژ و  امكان بكارگيري ساختاري مشابه واحدهاي كنترلها باشد
نيز  2فركانس در سطح ثانويه وجود خواهد داشت. همانطور كه در شكل 

در بلوك  SLBهاي اصلي و هارمونيكي ولتاژ نشان داده شده است، مؤلفه
گردد. سپس در بلوك گيري تجزيه شده و به لينك مخابراتي ارسال مياندازه

و  7، 5هاي مرتبه هاي ولتاژ براي هر يك از هارمونيكارمونيكجبرانساز ه
)(يك شاخص اغتشاش هارمونيكي 11 h

SLBHD ) 10مطابق با رابطه (
5شود. سپس محاسبه مي

SLBHD،7
SLBHD 11و

SLBHD  به ترتيب با مقادير
*مرجع 

5HD،*
7HD و*

11HDهاي كنندهمقايسه شده و خطاها به كنترلPI 
5ها به ترتيب در كنندهشوند. خروجي اين كنترلداده مي

dqv ،7
dqv  11و

dqv 
5شود تا ضرب مي

dqC ،7
dqC  11و

dqC  محاسبه شوند. اگر هر يك از
هاي اغتشاش هارمونيكي كمتر از مقدار مرجع باشد بلوك اشباع شاخص

  كند.جلوگيري مي PIكننده مربوطه از افزايش اغتشاش توسط كنترل
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  سازي.كننده بار كاري جبران: ساختار كنترل5شكل 

را  DGميزان تالش هر  ، بلوك كنترل بار كاري جبرانسازي2در شكل 
كند. ساختار اين كنترل كننده در ها تنظيم ميسازي هارمونيكبراي جبران

ظرفيت "به ترتيب rSو 0S،frSنشان داده شده است كه در آن  8شكل 
ظرفيت "و  "ظرفيت آزاد آن براي تأمين توان غيرمؤلفه اصلي"،  "DGنامي 
 frSهستند. جزئيات محاسبه "مانده پس از تأمين توان غير مؤلفه اصليباقي
نشان داده  5هاي مؤلفه اصلي در شكل مقدار توان و نامي ظرفيت اساس بر

هاي ظاهري مولفه اصلي و به ترتيب توانnSوfSشده است. در اين شكل
، توان ]IEEE1459-2010 ]28استاندارد  اساس براصلي هستند. غيرمولفه

  صورت زير قابل محاسبه است.به DG (S)كل تامين شده توسط هر 

)11(                                                      22 )()( nf SSS  

صورت زير قابل بيان به 5در شكل  "مشخصه افت"عملكرد بلوك  بنابراين،
  است.

)12  (                                       
0

0

0

).(
, 







 


r

rnfr
h
dqh

kdq S
SSSCC  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ايهاي جزيرهدر ريزشبكهو بهبود كيفيت توان هاي ولتاژ سازي هارمونيككنترل ثانويه توزيع شده براي جبران
تهران، ايران 5139 –المللي برق نس بينكنفرا و يكمين سي  

 6  

 

باشد (عدم تجاوز از  0rS) در صورتي كه12بر اساس رابطه (
براي جبرانسازي)  DG(افزايش تالش nS)، با افزايش DGظرفيت نامي 

h
kdqC سازي براي جبران kDGيابد كه به معناي كاهش تالش كاهش مي ,

است. به عبارت ديگر در اين روش يك فيدبك ذاتي وجود دارد كه به 
-انجامد. اين حقيقت در نتايج شبيهها ميDGري بين تقسيم مناسب بار كا

به وضوح نشان داده شده است. در انتها، پس از  5سازي ارائه شده در بخش 
)( hسازي هارمونيك ضرب كردن مرجع جبران h

dqC  درrS  سيگنال
)( kDGسازي اين هارمونيك براي جبران ,

h
kdqC  محاسبه شده و با جمع

هاي اصلي در قاب مرجع ساكن، مرجع سازي هارمونيككردن مراجع جبران
)( SLBهاي ولتاژ سازي هارمونيككل جبران *

cv گردد.توليد مي  

  سازينتايج شبيه .1
، سه شين منبع و يك DGريزشبكه مورد مطالعه در اين مقاله شامل سه 

دو برابر توان نامي  1DGباشد كه در آن توان نامي يشين بار حساس م
و  V230است. مقادير نامي ولتاژ و فركانس به ترتيب  3DGو  2DGواحدهاي 

HZ50 و فركانس كليدزني اينورتر ،DG ها برابرKHZ10 باشد. يك مي
فاز به عنوان بار غيرخطي ريزشبكه در نظر يكسوساز ديودي تمام موج سه

) LZفاز با اتصال ستاره (امپدانس هر فاز بار متعادل سه گرفته شده و و يك
سازي شده در محيط مدل ريزشبكه شبيه 6شكل  به شين بار متصل است.

MATLAB/SIMULINK  با استفاده از جعبه ابزارSimPowerSystem 
ها در جدول DGهاي اوليه كنندهدهد كه در آن پارامترهاي كنترلرا نشان مي

و پارامترهاي بخش قدرت  2هاي ثانويه در جدول كنندهنترل، پارامترهاي ك1
  ارائه شده است. 3ريز شبكه در جدول 

 
 .MATLAB/SIMULINK در شده سازيهيشب زشبكهير ساختار: 6شكل 

در ريزشبكه مورد مطالعه، به منظور ايجاد يك شرايط نامتقارن در حالت 
رابر در نظر گرفته شده ها به صورت نابDGاي، امپدانس خطوط توزيع جزيره

است. زيرا در چنين شرايطي نحوه تأثير ساختار امپدانس مجازي پيشنهادي 

تري قابل ها به طور واضحDGدر بهبود تقسيم توان غيرمؤلفه اصلي بين 
  باشد. مشاهده مي

به منظور بررسي و تحليل عملكرد روش پيشنهادي، چهار گام براي 
سازي ت. در گام اول نتايج حاصل از شبيهسازي در نظر گرفته شده اسشبيه

سازي براي بهبود ها با ساختار پايه و بدون هيچ گونه جبرانDGكنترل 
هاي امپدانس كيفيت توان ارائه شده است. در گام دوم با اضافه شدن حلقه

ها، نحوه تأثير اين DGبه ساختار كنترلي پايه  (VHI)مجازي هارمونيكي 
- ها مشخص ميDGهاي غيرمؤلفه اصلي بين وانحلقه كنترلي بر تقسيم ت

هاي بازيابي هاي ثانويه فعال شده و سيگنالكنندهكنترلدر گام سوم  گردد.
را  SLBهاي ولتاژ سازي هارمونيكولتاژ و فركانس و همچنين سيگنال جبران

كنند. به منظور مشاهده رفتار سيستم در هاي اوليه ارسال ميكنندهبه كنترل
بطور  3DGكننده ثانويه سازي كنترلخاص، در گام چهارم شبيه يك شرايط

  كامل غيرفعال شده است.

 .هياول يهاكنندهكنترل يپارامترها :1جدول 

  هاي كاهشي كنترل توان اكتيو و راكتيومشخصه
DG2 , DG3 DG1 

 pn
(V/VAR) 

 im
(rad/W.s)  

p m
(rad/W)  

 pn
(V/VAR)  

 im
(rad/W.s)  

p m
(rad/W)  

2-10×61  5-10×16  6-10×16 2-10×8  5-10×8  6-10×8 

  (DG1,DG2,DG3)هاي داخلي كنترل ولتاژحلقه
(r/s)cV  ω rV11k rV7k rV5k rV1k pVk 

1 150 150 105 105 1 

  (DG1,DG2,DG3)هاي داخلي كنترل جريانحلقه
cI  ω(r/s)  rI11k rI7k rI5k rI1k IVK 

1 110 110 110 400 5 

  نس مجازي مؤلفه اصلي و هارمونيكيهاي امپداحلقه
DG2 , DG3 DG1 

V,hR 

(Ω) 
V,hL 

(mH) 
V,1R  

(Ω) 
V,1L  

(mH) 
V,hR 

(Ω) 
V,hL 

(mH) 
V,1R 

(Ω) 
V,1L 

(mH) 

8/1- 074/7 6 5/0 8/1- 812/16 3 25/0 

 .ثانويه يهاكنندهكنترل يپارامترها :2جدول 

  هاي ولتاژ و فركانس ريزشبكهكنترل كننده

iEK pEK ifK pfK 
0.203 0.247  0.15  0.025  

  هاي شين بار ريزشبكهسازي هارمونيكواحدهاي جبران
i11K p11K i7K p7K i5K p5K 
517/13  617/0  642/18  617/0  304/18  617/0  

 بخش قدرت ريزشبكه. يپارامترها :3جدول 

  پارامترهاي بخش قدرت منابع توليد پراكنده
Lg  (mH)  Lf  (mH)  Cf (µF)  Vdc (V) 

2/1  2/1  25  650  
  خطوط توزيع.  غير خطي بار  بار خطي

LZ 
(Ω) 

NLC 
(µF) 

NLL 
(mH)  

NLR 
(Ω) 

Load 
(Ω)  

DG 2,3 
(Ω)  

DG1  
(Ω)  

50+j5/6 200  08/0  50 05/0+j08/0 08/0+j4/0 2/0+j8/0  
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  سازي. گام اول شبيه5-1
را  SLBها و DGفاز خروجي هاي سهولتاژطيف هارمونيكي  4 جدول

نتايج  در ايند. همانطور كه دهسازي نشان مياي اول تا چهارم شبيههدر گام
هاي اغتشاش هارمونيكي و شاخص THDمقادير كوچك شود، مشاهده مي

 VHIهاي حلقه قبل از فعال شدنكه دهد نشان ميسازي در گام اول شبيه
ها تقريباً سينوسي و بدون هارمونيك است. در واقع نتايج DGولتاژ خروجي 

هاي ولتاژ در سطح كنندهسازي بيان كننده اين است كه كنترلام اول شبيهگ
هاي افت ها به خوبي مرجع توليد شده توسط مشخصهDGكنترل اوليه 

ها در گام DGاند. سينوسي بودن ولتاژ خروجي كنترل توان را دنبال كرده
داراي اغتشاش قابل  4در جدول  SLBاول، در حالي است كه ولتاژ 

باشد. علت اصلي اين اغتشاش افت ولتاژ هارمونيكي روي اي ميظهمالح

در  هاي مختلف توانتغييرات مؤلفه 7امپدانس خطوط توزيع است. شكل
شود كه الف مشاهده مي-7دهد. در شكل سازي را نشان ميطول دوره شبيه
سازي ميزان توان هارمونيكي تأمين شده توسط هر يك از در گام اول شبيه

است. زيرا  1DGتقريباً دو برابر مقدار متناظر  3DGو  2DGهاي واحد
هاي غيرمؤلفه اصلي ساختار نامتقارن ريزشبكه باعث شده است كه توان

ها تقسيم نگردد. اين در حالي است كه در DGمتناسب با ظرفيت نامي 
رغم عدم تقارن شود كه عليج به ترتيب مشاهده مي-7ب و -7هاي شكل

هاي اكتيو و راكتيو مؤلفه اصلي در طول طوط توزيع، تواندر امپدانس خ
ها بين آنها تقسيم DGسازي به نحو مناسبي مطابق با ظرفيت نامي دوره شبيه

را در ايجاد يك  VFIهاي شده است. اين موضوع صحت عملكرد حلقه
  دهد.هاي مؤلفه اصلي نشان ميامپدانس عمدتاً سلفي براي كنترل توان

 .درصد حسب بر SLB و هاDG يخروج ولتاژ اغتشاش هايصشاخ: 4جدول 

  

 
 ي.ساز) در طول زمان شبيهالفهاي غير مولفه اصلي ()، راكتيو مولفه اصلي (ب) و توانجهاي اكتيو مولفه اصلي (توان: 2شكل 
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  سازي. گام دوم شبيه5-2
جازي هارمونيكي با هدف هاي امپدانس مسازي، حلقهدر گام دوم شبيه

گردد. در ها اضافه ميDGبهبود تقسيم بار غيرخطي به ساختار كنترل پايه 
تقسيم  VHI هايشود كه پس از فعال شدن حلقهمشاهده ميالف -7شكل 

به ميزان قابل توجهي بهبود يافته است، ولي  هاDGبار غيرخطي بين 
نتايج ارائه شده در جدول  همچنان متناسب با توان نامي آنها نيست. از طرفي

هاي هاي امپدانس مجازي در فركانسدهند كه اضافه شدن حلقهنشان مي 4
ها و در پي آن افزايش DGهارمونيكي، افزايش اغتشاش ولتاژ خروجي 

را به همراه داشته است. اين افزايش  SLBاغتشاش هارمونيكي ولتاژ 
هاي اول و ده براي گامهاي محاسبه شتوان با مقايسه شاخصاغتشاش را مي
 ب- 7هاي مشاهده نمود. از سوي ديگر در شكل به خوبي 4دوم در جدول 

، هاDG شود كه تغييرات ايجاد شده در ولتاژ خروجيمشاهده مي ج-7و 
هاي مؤلفه اصلي را به همراه داشته است. با اين حال تغييرات جزئي در توان

انجام  هاDGمتناسب با توان نامي  اصلي در اين گام نيزهاي مؤلفهتقسيم توان
هاي را در بهبود تقسيم توان VFIهاي شده است. اين موضوع كارايي حلقه

  دهد.مؤلفه اصلي نشان مي

  سازي. گام سوم شبيه3- 
شوند. فعال مي sec3tها از زمان DGثانويه  كنندهدر اين گام كنترل

ها كه DGيابي دامنه ولتاژ (فركانس) خروجي ها عالوه بر بازكنندهكنترلاين
EQPهاي افتي در اثر استفاده از مشخصه  )(   در سطح اوليه باعث

سازي ايجاد انحراف در ولتاژ (فركانس) ريزشبكه شده است، جبران
تغييرات دامنه ولتاژ  8دهند. شكل را نيز انجام مي SLBهاي ولتاژ هارمونيك

بر اساس نتايج ارائه دهد. را نشان مي SLBها و DGجي و فركانس خرو
هاي ثانويه در گام سوم انحراف كننده، با فعال شدن كنترل8شده در شكل 

به حداقل مقدار ممكن رسيده است.  SLBجزئي فركانس و دامنه ولتاژ فاز 
VEنتايج اين گام با در نظر گرفتن مقادير  2300  مؤثر  به عنوان مقدار

ولتاژ فاز و  1000  اند. به عنوان فركانس نامي ريزشبكه حاصل شده
هاي كنندهدهد كه پس از فعال شدن كنترلنشان مي 4همچنين نتايج جدول 

اي به طور قابل مالحظه  SLBهاي اغتشاش هارمونيكي ولتاژ ثانويه، شاخص
هاي ولتاژ سازي هارمونيكنكاهش يافته است. اين در حالي است كه جبرا

SLB افزايش اغتشاش ولتاژ در خروجي ،DG1به ويژه  هاDG  را به همراه
هاي اصلي داشته است. اين افزايش عمدتاً بدين دليل است كه هارمونيك

هاي ولتاژ متناظر آنها سازي هارمونيكاند تا جبرانافزايش يافته هاDGجريان 
شود كه پس از مي الف مشاهده-7 شكلدر  پذير گردد. عالوه بر اين،امكان
به  هاDG غيرمؤلفه اصلي بين هاي ولتاژ، تقسيم توانسازي هارمونيكجبران

يابد. در واقع بهبود تقسيم توان هارمونيكي بين ميزان قابل توجهي بهبود مي
DGهاي در اين گام، كارايي حلقه هاVHI كننده بار كاري جبرانو كنترل -

  دهد.ميسازي را نشان 

 
  . SLB  و هاDG يخروج ولتاژ دامنه و فركانس راتييتغ: 8شكل 

  سازيگام چهارم شبيه .4- 5
به منظور بررسي عملكرد روش پيشنهادي در شرايطي كه بخشي از سيستم 

در زمان  3DGكننده ثانويه كنترل دچار اختالل شده است، در اين گام كنترل
sec5.4t بديهي است كه در چنين شرايطي بايد غير فعال شده است .

و  1DGها و كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه توسط سازي هارمونيكجبران
2DG  گردد. پشتيباني  

كننده شود، غير فعال شدن كنترلمشاهده مي 4همانطور كه در جدول 
ولتاژ خروجي اين اغتشاش در گام چهارم باعث شده است كه  3DGثانويه 

DG  ر گردد. اين در حالي است كه به علت افزايش بار كمتگام قبل نسبت به
، اغتشاش ولتاژ خروجي اين واحدها  2DGو  1DGسازي در كاري جبران

صورت مقادير كوچك به 4افزايش يافته است. اين واقعيت در جدول 
- و مقادير بزرگ شاخص 3DGهاي اغتشاش هارمونيكي ولتاژ براي شاخص

قابل مشاهده است. همچنين در نتايج   2DGو  1DGهاي هارمونيكي در 
كننده كنترلشود كه با غير فعال شدن ب مشاهده مي-7الف و - 7هاي شكل

هاي مؤلفه اصلي ايجاد نشده و خللي در فرايند كنترل توان  3DGثانويه 
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هاي ثانويه به كنندهبطور مستقل از كنترل  2DGو  1DGهاي اوليه كنندهكنترل
 اند.مل كردهوظايف خود ع

  گيرينتيجه  .6
اي هاي جزيرهدر اين مقاله روشي براي بهبود كيفيت توان در ريزشبكه

 DGها است، هر DGارائه شد. در اين روش كه مبتني بر كنترل محلي 
باشد. بر خالف داراي يك سطح كنترل اوليه و يك سطح كنترل ثانويه مي

دو سطح كنترل اوليه و روش كنترل ثانويه مركزي، در روش پيشنهادي هر 
ثانويه بصورت محلي پياده سازي شده و ارتباط مخابراتي بين اين سطوح 
كنترلي حذف گشته است. سيستم كنترل در قاب مرجع ساكن طراحي شده و 

هاي اوليه و ثانويه به تفصيل ارائه شده است. جزئيات طراحي كنترل كننده
اي امپدانس مجازي ها ساختاري برDGهمچنين در سطح كنترل اوليه 

توان،  هاي افت كنترلپيشنهاد شده است كه عالوه بر بهبود عملكرد مشخصه
نمايد. ها تقسيم ميDGهاي هارمونيكي توان را نيز به نحو مطلوب بين مؤلفه

هاي DGدر روش پيشنهادي راهكاري براي تقسيم بار كاري جبرانسازي بين 
نامي و ت كه مبتني بر ظرفيتاي ارائه شده اسريزشبكه در حالت جزيره

كننده ثانويه باشد. در اين روش كنترلها ميDGواسط  ظرفيت آزاد مبدل
هاي ولتاژ سازي انتخابي هارمونيكبازيابي ولتاژ، بازيابي فركانس و جبران

SLB كنند.هاي كنترلي مناسب به سطح اوليه هدايت ميرا با ارسال سيگنال 
نشان داده است كه با بكارگيري  MATLABزار افدر نرمسازي نتايج شبيه

اين روش كيفيت ولتاژ شين بار ريزشبكه به ميزان قابل توجهي بهبود يافته و 
اصلي و غيرمولفه اصلي (توان هارمونيكي) به طور مناسب هاي مولفهتوان
هاي مقايسه نتايج روش پيشنهادي با روش ها تقسيم شده است.DGبين 

عملكرد مطلوب روش كنترل ثانويه نترل ثانويه مركزي كنترل غيرمتمركز و ك
ها تاييد كرده و نشان از توزيع شده را در بهبود كيفيت توان ريزشبكه

  باشد.ها ميكاربردي بودن اين روش براي بهبود كيفيت توان ريزشبكه
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