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در اين مقاله، رفتار ريزشبكهاي شامل توربين بادي سرعت  —چكيده 

) در حالت جزيرهاي بررسي CHPثابت و سيستم تركيب توان و گرما (

 در حالت اتصال به شبكه، ولتاژ و فركانس ريزشبكه از شبكه .ميشود

اصلي قدرت تبعيت مينمايد. با ورود ريزشبكه به حالت جزيرهاي، ولتاژ 

و فركانس ريزشبكه دچار نوسان ميشود و نيازمند كنترلكننده مناسب 

ولتاژ و فركانس است. براي كنترل ولتاژ ريزشبكه در حالت جزيرهاي، 

 و همچنين به CHP بر روي سيستم تحريك واحدهاي PIDكنترلكننده 

 بر PIDمنظور كنترل فركانس ريزشبكه در حالت جزيرهاي، كنترلكننده 

 استفاده ميشود. به اين CHPروي سيستم توربين گازي واحدهاي 

 ها به نحوي تغيير CHPمنظور مدل سيستم تحرك و توربين گازي 

يابند كه به محض ورود به حالت جزيرهاي، ريزشبكه به حالت كنترل مي

ولتاژ و فركانس تغيير وضعيت ميدهد تا عملكرد آن را به حالت عادي 

برگرداند. پارامترهاي اين كنترلكنندهها توسط الگوريتم چندهدفه تكامل 

تفاضلي و با فرايند تحليل سلسلهمراتبي تنظيم ميشوند. نتايج شبيهسازي 

 و توربين CHP باسه شامل واحدهاي 14بر روي يك ريزشبكه واقعي 

بادي در شرايط مختلف، عملكرد مناسب روش پيشنهادي را نشان 

 دهند.مي

كنده؛ كنترل  —ه هاي كليدي واژ ريزشبكه جزيرهاي؛ منابع توليد پرا
 ولتاژ و فركانس؛ الگوريتم تكامل تفاضلي؛ بهينهيابي چند هدفه

 مقدمه  .1

يك ريزشبكه، قسمتي از يك سيستم قدرت توزيع است كه شامل منابع 
ه ها بريزشبكهپايداري توليد و ذخيره انرژي پراكنده و تعدادي بار است. 

 مهمترين از يكي 3T.3Tعنوان موضوع اصلي در بهرهبرداري از آنها مطرح است
 آن مستقل عملكرد و شدن جزيره قابليت ريزشبكه، يك محاسن و ها ويژگي

تماد و كيفيت توان مشتركين واقع اع قابليت افزايش قابليت، اين مزيت. است
در ريزشبكه است. با جدا شدن ريزشبكه از سيستم قدرت، وظايف و حاالت 
عملكردي منابع موجود در آن تغيير مي يابد. اين وظايف جديد منابع شامل 
كنترل ولتاژ/ فركانس، تقسيم مناسب توان بار بين تمام منابع و پاسخ مناسب 
و سريع به تغييرات بار مي باشد. در حالت متصل به شبكه ولتاژ و فركانس 
ريزشبكه توسط شبكه قدرت اصلي ديكته مي گردد و منابع هم به ميزان از 

 پيش تعيين شده توان اكتيو/راكتيو توليد مي كنند.

 در عملكرد ريزشبكه ها، نحوه انتقال بين نكتهي بسيار مهم ديگري
حاالت عملكرد متصل به شبكه و جزيره اي است. يعني ريزشبكه بايد بتواند 
از حالت عملكرد متصل به حالت جزيره اي و بالعكس انتقال يابد در حالي 

كه كمترين حاالت گذرا را به اجزاي خود و شبكه وارد سازد. با توجه به 
اينكه موارد فوق كامالً به شيوه كنترلي ريزشبكه و منابع آن وابسته است، 

ميتوان گفت عملكرد مناسب يك ريزشبكه تنها در صورت وجود يك 
امكان پذير است زيرا موضوع پايداري، مولفه مهمي در 3T 3Tسيستم كنترل مناسب

ا محسوب ميگردد. عناصر مهم ريزشبكههمديريت انرژي و برنامهريزي در 
 فركانس ميباشند.  ا شامل پايداري ولتاژ وريزشبكههدر آناليز پايداري 
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در زمينهي مرتبط با موضوع اين مقاله پژوهشهايي صورت گرفته كه در 
]، استراتژيهاي كنترل ريزشبكه 1ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود. در [

در دو حالت جزيرهاي و متصل به شبكه و همچنين مكانيسم كنترلي بر روي 
]، براي 2هريك از منابع توليد پراكنده شرح داده شده است. مرجع [

ريزشبكهاي شامل منبع ذخيره انرژي باتري و منبع توليد پراكنده فتوولتاييك، 
 به منظور كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه در حالت (Droop)كنترل دروپ 

جزيرهاي پيشنهاد داده است. در اين مقاله به دليل پاسخ سريع مبدل باتري، از 
آن به عنوان مرجع اصلي كنترل نوسانات ولتاژ و فركانس بهره گرفته شده 

]، براي كنترل حالت گذراي ريزشبكه به هنگام تغيير وضعيت 3است. در [
عملكرد از حالت متصل به شبكه به حالت جزيرهاي، كنترلكنندههايي بر 

روي ژنراتور سنكرون و مبدل منابع توليد پراكنده استفاده شده است. 
عملكرد اين كنترلكنندهها مبتني بر مشخصهاي افت ولتاژ و فركانس منابع 

 توليد توان ميباشد. 

]، الگوريتمي براي كنترل رفتار ديناميكي ريزشبكه بدون ژنراتور 4در [
سنكرون ارائه شده است. مكانيزم عمل اين روش بر روي مبدلهاي منابع 

توليد پراكنده اعمال شده است. روش فوق براي هردو حالت عملكرد ايزوله 
]، كنترلكننده ريزشبكه مبتني بر 5و اتصال به شبكه پيشنهاد شده است. در [

افت ولتاژ و فركانس بر روي مبدلهاي منابع توليد پراكنده براي كنترل ولتاژ 
و فركانس ريزشبكه ارائه شده است كه در آن به دليل وابستگي عملكرد 

كنترلكننده به پارامترهاي خط از رهيافت فازي-عصبي براي پيشبيني 
]، براي ريزشبكهاي در حالت 6پارامترهاي خط استفاده شده است. مرجع [

 و در حالت جزيرهاي، كنترل ولتاژ و (P-Q)اتصال به شبكه، كنترل توان 
فركانس پيشنهاد داده است. در اغلب پژوهشهايي كه در اين زمينه ذكر 

گرديد، كنترل دروپ مبتني بر مبدل منابع توليد پراكنده به كار گرفته شد. اين 
كنندهها اغلب به دليل وابستگي به پارامترهاي شبكه و محدوديت  نوع كنترل

 در نوع منابع توليد پراكنده مقاوم نيستند.

 باسه شامل واحدهاي تركيبي توان و 14در اين مقاله، ريزشبكهي واقعي 
 به همراه تعدادي بار محلي (WTG)و توربينهاي بادي  ) CHPحرارت (

 شبيهسازي شده است. در حالت MATLABدر محيط سيمولينك نرمافزار 
متصل به شبكه، فركانس و ولتاژ ريزشبكه تابع شبكه اصلي قدرت ميباشد. 

در اين حالت، كنترل ضريب قدرت بر روي سيستم تحريك و كنترل دروپ 
 صورت ميگيرد.  اما CHPبر روي سيستم توربين و گاورنر براي واحدهاي 

ايزوله از  در محل اتصال به شبكه، ريزشبكه به حالت با باز شدن كليد قدرت
شبكه در آيد و ولتاژ و فركانس آن دچار نوسان ميشود. به منظور كنترل 

 PIDفركانس ريزشبكه جزيرهاي در اين مقاله، حلقه كنترلي ثانويه فركانس 
 بر روي PIDو همچنين براي كنترل ولتاژ در حالت جزيرهاي، كنترلكننده 

 سيستم تحريك بكار گرفته ميشود. با باز شدن كليد قدرت و تغيير وضعيت

 عملكرد، نوع كنترلكننده ها توسط سوييچهايي تعويض ميشود.

ها تامينكننده غالب توان CHPالزم به ذكر است كه در اين مقاله، 
ريزشبكه ميباشند و بنابراين كنترلكنندهها نيز بر روي اين واحدها اعمال 

ميشوند. انجام شبيهسازيها در شرايط مختلف نشان ميدهند كه روش ارائه 
شده، نوسانات فركانس ناشي از ايزوله شدن ريزشبكه و همچنين اغتشاش 

در حالت جزيرهاي را به خوبي كنترل مينمايند. به منظور عملكرد بهتر 
روش كنترلي پيشنهادي، كليه ضرايب كنترلكنندههاي فوق با استفاده از 

الگوريتم چندهدفه تكامل تفاضلي و با كمك فرايند تحليل سلسلهمراتبي 
تنظيم ميشوند. بهينهيابي با اهداف كاهش خطاي ولتاژ و فركانس انجام 

 گرفته است.

 ريزشبكه مورد آزمايش .2

 ريزشبكهاي را نشان ميدهد كه به منظور صحتسنجي روش 1شكل 
پيشنهادي انتخاب شده است. اين ريزشبكه  بخشي از سيستم قدرت 

Himmerland Elforsyning واقع در شهر آلبورگ دانمارك ميباشد. اين 
 واحد توربين بادي سرعت ثابت و يك واحد 3 بار، 10ريزشبكه شامل تعداد 

CHP توربوژنراتور گازي است. 3 با WTG ها نزديك به ضريب توان واحد
-همراه با بانك خازني جهت جبران توان راكتيو در حالت جزيرهاي عمل مي

نمايند. بدليل اينكه توربينهاي بادي سرعت ثابت هستند، روش كنترلي تنها 
]. مدل توربين بادي سرعت ثابت با 7ها اعمال ميشود [CHPبر روي 

] و همچنين مشخصات 8ژنراتور القايي قفس سنجابي و پارامترهاي آن در [
سيستم شامل اطالعات بارها، پارامترهاي خطوط، مشخصات ژنراتورها، 

 ] داده شدهاند.9ترانسها و شبكه اصلي قدرت در [

CHP ها كه از يك توربين گازي بهره ميگيرند، با اهداف توليد توان
الكتريكي و توليد گرما احداث ميگردند. مدل ديناميكي توربين گازي تنها 

داراي يك حلقه كنترل اوليه مبتني بر افت فركانس است. در اين مقاله با ايجاد 
 PIDتغييراتي در مدل ديناميكي آن، حلقه كنترل ثانويه نيز كه يك كنترلكننده 

است اضافه ميشود كه در حالت جزيرهاي به كنترل فركانس و در حالت 
اتصال به شبكه به كنترل مبتني بر افت فركانس تغيير وضعيت ميدهد. مدل 

 نمايش داده شده است. پارامترهاي 2توربين گازي تغيير داده شده در شكل 
 ] نمايش داده شدهاند.9در [ ها CHP براي هريك از  مدل توربين گازي
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 با ايجاد تغييراتي مطابق AC5A IEEEدر اين مقاله، مدل تحريك 
 درآمده است. براي حالت اتصال به شبكه به صورت كنترل ضريب 3شكل 

توان و در حالت جزيرهاي به حالت كنترل ولتاژ تغيير وضعيت ميدهد. 
 ] داده شدهاند.9پارامترهاي سيستم تحريك در [

 استراژي كنترل ريزشبكه .3
استراتژي كنترل ولتاژ و فركانس ريزشبكه مطابق فلوچارتي كه در شكل 

 نشان داده شده عمل مينمايد. به اين صورت كه در حالت اتصال به 4

شبكه، توربين گازي با كنترل مبتني بر افت فركانس و سيستم تحريك با 
كنترل ضريب توان عمل مينمايند. به محض باز شدن بريكر و جزيرهاي 

شدن ريزشبكه، كنترل توربين گازي به كنترل فركانس حلقه ثانويه و سيستم 
تحريك به كنترل ولتاژ تغيير وضعيت ميدهند. الزم به ذكر است كه در اين 

مقاله، باز شدن بريكر و تشخيص جزيرهاي شدن ريزشبكه به صورت دستي 
اعمال ميشود كه به دنبال آن نوع كنترلكنندهها با توجه به وضعيت ريزشبكه 

 تعيين ميشود و توسط سوييچهايي تغيير وضعيت ميدهند.

 

 
 شيآزما مورد زشبكهير: 1شكل 

 

 
 شده داده رييتغ يگاز نيتورب مدل: 2شكل 
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 PIDتنظيم ضرايب كنترلكنندهها  .4

 چندهدفه تكامل تفاضلي بهبود يافته الگوريتم .4.1

 مربوط به PIDدر اين مقاله براي تنظيم ضرايب كنترلكنندههاي 
CHP ها از الگوريتم چندهدفه غيرغالب تكامل تفاضلي بهبوديافته

(NSMDE)يفرايند تحليل سلسلهمراتبي استفاده شده است. الگوه روش  ب 
 توسط استورن و 1995)، نخستين بار در سال DEالگوريتم تكامل تفاضلي (

] با 10 [ در معرفي شد. استورن و پرايس در كار بعدي خود درپرايس
استفاده از توابع محك بسيار متنوعي عملكرد الگوريتم خود را با تعدادي از 

مشهورترين روشهاي بهينهسازي مقايسه كردند. نتايج آزمايشهاي آنها 
 بود. DEنشاندهنده برتري الگوريتم 

بهبود الگوريتم تكامل تفاضلي با ايجاد تغييراتي در سه بخش ايجاد 
جمعيت اوليه، جهش و بروزرساني ضريب جهش صورت ميگيرد كه در 

 زير توضيح داده خواهند شد.

 ذره در NP]، پس از مقداردهي 11الف) ايجاد جمعيت اوليه: مطابق [
شوند و   ذره ديگر با استفاده از رابطه زير ايجاد ميOPمحدوده مجاز، تعداد 

 ذره بهتر به عنوان NP ذره، NP+OPسپس با محاسبه تابع هدف براي 
جمعيت اوليه انتخاب ميشود. 

ب)جهش: بهبود در مرحله جهش مطابق رابطه زير صورت ميگيرد: 

)1                  (
1 2, 1 , ,( )i G tb r G r GV X F X X+ = + × −  

، بهترين ذره در ميان سه ذرهاي است كه به صورت XRtbRكه در آن 
تصادفي انتخاب شده است. 

]، پس از هر بار توليد، ضريب 12ج)بروزرساني ضريب جهش: مطابق [
جهش با روابط زير بروزرساني ميشود تا با افزايش تعداد توليد و نزديك 
شدن به پاسخ مناسب، عمل جهش با ضريب بزرگتري رخ دهد و قابليت 

 جستجوي بهينه افزايش يابد.

)2                       (1 1 1( ) (t 1) [1 F (t 1)]F t Fµ= × − × − −  

)3         (
max

2f 2i 2i( ) [(F F )(iter/ iter ) F ]F1(t)F t = − +  

0كه در آن  4µ≤  و FR2iRو همچنين در اين مقاله مقادير پارامترهاي  ≥
FR2fR در نظر گرفته شدهاند.5/1 و 5/0 به ترتيب برابر  

 كنترلكنندههاي ولتاژ و فركانس، PIDبراي تنظيم بهينه ضرايب 
سازي چندهدفه (كاهش نوسانات ولتاژ و فركانس ريزشبكه) با الگوي بهينه

 تكرار انجام ميشود. همچنين 50 ذره و 50پاسخهاي غيرغالب با تعداد 
براي انتخاب پاسخ مناسب از فرايند تحليل سلسله مراتبي  استفاده ميشود 

كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. توابع هدف به صورت مجموع مربعات 
 محاسبه ميشوند.(ISTSE)خطاي ولتاژ و فركانس در مربع زمان 

 
 AC5A كيتحر ستميس شده داده رييتغ مدل: 3شكل 

 
 
 

 
 زشبكهير كنترل ياستراتژ: 4شكل 
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 هم به نسبت شاخص ها گذاري ارزش: 1جدول 

توضيح  j نسبت به iوضعيت مقايسهارزش ترجيحي 
 اهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به هم ندارند. j نسبت به iگزينه يا شاخص اهميت برابر  1
 كمي مهمتر است. j نسبت به iگزينه يا شاخص نسبتاً مهمتر  3
 مهمتر است. j نسبت به iگزينه يا شاخص مهمتر  5
 است. j داراي ارجحيت خيلي بيشتري از iگزينه يا شاخص خيلي مهمتر  7
 نيست. j مطلقاً مهمتر و قابل مقايسه با j از iگزينه يا شاخص كامالً مهم  9

 
 
 

 به ترتيب برابر eRfR و eRvRكه در آنها   روابط تابع هدف در زير داده شده است 
ها به هنگام جزيرهاي شدن هستند. تابع CHPخطاي ولتاژ و خطاي فركانس 

همچنين  ها انتخاب ميشود، fR2 RCHPو fR1 Rهدف به صورت حداكثر مقدار 
  انتخاب ميشوند.10- و 10ضرايب كنترلكنندهها در بازه 

  2
1

0

2ƒ ( )
sim

v

t

dtt e t= ∫ )4                         (  

 2
2

0

2ƒ ( )
sim

f

t

dtt e t= ∫ )5                        (  

 الگوي چندهدفهسازي پاسخهاي غيرغالب .4.2
 NSMDEبه منظور كنترل همزمان ولتاژ و فركانس، الگوريتم چندهدفه 

]، در هر مرحله از فرايند 13با الگوي دستهبندي پاسخهاي غيرغالب مطابق [
بهينهسازي، پاسخهاي هاي غيرغالب، براي توليد نسل بعدي انتخاب 

شوند. الگوي غلبه پاسخها بر يكديگر مطابق رابطه زير است. در اين مي
 نيز i، دو پاسخ جديد حاصل از بروزرساني ذرات هستند و y و xرابطه 

بيانگر مولفه تابع هدف است. 

0 00 i i

:    
   min       

:    x y

                        1, 2

i ii x y
do e

i

x at y
i

∀ ≤⇔ ∃ <
=

) 6                 (  

- به صورت پاسخهاي غيرPID، نتايج بهينهيابي چندهدفه 5در شكل 

 و f1 تكرار نشان داده شده است. محور عمودي، تابع هدف 50غالب پس از 
  را نشان ميدهد. براي انتخاب پاسخ موردنظر از f2محور افقي، تابع هدف 

 بين اين پاسخهاي ناغالب، فرايند تحليل سلسله مراتبي به كار گرفته ميشود.

 )AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي ( .4.3
يكي از معروفترين فنون تصميم گيري ، فرايند تحليل سلسله مراتبي

چند منظوره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي االصل در 

 ابداع گرديد. فرايند تحليل سلسله مراتبي هنگامي كه عمل تصميم 1970دهه 
گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبروست مي تواند استفاده 
گردد. معيارهاي مطرح شده مي تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش 

هم آوردن اتصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است. تصميم گيرنده با فر
درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز مي كند. درخت سلسله مراتب تصميم، 
عوامل مورد مقايسه و گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان 

مي دهد. سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي گيرد. اين مقايسات وزن 
در راستاي  نيز آورده شدهاند 1كه در جدول هر يك از فاكتورها را 

گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد. در نهايت منطق 
مراتبي به گونه اي ماتريسهاي حاصل از مقايسات  فرآيند تحليل سلسله

. ]14 [ديزوجي را با يكديگر تلفيق مي سازد كه تصميم بهينه حاصل آ

 در اين مقاله، شاخصهاي ارزيابي براي انتخاب مناسبترين پاسخ مطابق 
 ميباشد. اين شاخص براي مقايسه زوجي پاسخها است كه در 1جدول 

 نهايت پاسخ مناسب بر اساس مجموع امتيازها انتخاب ميگردد.

 
 : پاسخهاي غيرغالب نهايي5شكل 
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 نتايج شبيهسازي .5
براي صحتسنجي عملكرد روش كنترلي پيشنهادي، شبيهسازي در دو 

سناريو متفاوت انجام ميگيرد. در سناريو اول، ريزشبكه با باز شدن كليد 
 جزيرهاي ميشود و عملكرد روش پيشنهادي در كاهش t=5sقدرت در 

نوسانهاي ولتاژ و فركانس به هنگام تغيير حالت كاري ريزشبكه بررسي 
 (باس اتصال 5ميشود. در اين سناريو، ولتاژ و فركانس ريزشبكه باس 

 نمايش داده شدهاند. 7 و 6ريزشكه به شبكه اصلي قدرت) در شكل 
 در تنظيم ضرايب NSMDEهمچنين به منظور تاييد توانمندي الگوريتم 

كنترلكنندهها، نتايج آن با نتايج حالت تنظيم دستي مقايسه شده است كه در 
 ولتاژ و PIDاين شكل به خوبي نمايان است. ضرايب كنترلكنندههاي 

  نمايش داده شدهاند.2فركانس در جدول 

در سناريو دوم، براي بررسي كارايي روش كنترلي در حالت جزيرهاي،  
 قطع t=30s با استفاده از كليد قدرت آن در زمان 5 در باس STSYبار 
شود كه در اين حالت توازن توليد و مصرف به هم ميخورد. نتايج مي

 براي اين سناريو نيز صحت عملكرد مناسب 9 و 8سازي در شكلهاي شبيه

 ريزشبكه را به خوبي تاييد مينمايند.

 نتيجهگيري .6
در اين مقاله، براي كنترلولتاژ و فركانس ريزشبكههاي جزيرهاي، روش 

كنترلي ارائه شد كه با تغيير حالت كاري ريزشبكه، نوع كنترل آن تغيير 
واقعي داراي واحدهاي  نمايد. روش مورد نظر بر روي يك ريزشبكهمي

 اعمال گرديد. به منظور عملكرد مناسب روش كنترلي CHPتوربين بادي و 
پيشنهادي، كليه ضرايب كنترلكنندههاي ولتاژ و فركانس توسط الگوريتم 

چندهدفه تكامل تفاضلي و فرايند تحليل سلسلهمراتبي تنظيم شدند. نتايج 
، گوياي عملكرد مناسب اين روش در كنترل 7 و 6شبيهسازي در شكلهاي 

نوسانهاي ولتاژ و فركانس ريزشبكه به هنگام تغيير وضعيت كاري آن است 
 توانايي ريزشبكه در كنترل اغتشاشهاش وارده در 9 و 8و نيز در شكلهاي 

حالت جزيرهاي را نشان ميدهند. همچنين توانمندي الگوريتم ارائه شده در 
جهت تنظيم پارامترهاي كنترلكنندهها در مقايسه با روش تنظيم مرسوم 

 آشكار است.

 PID كنندهكنترل يپارامترها: 2جدول 
Conventional PID Optimized PID  

Voltage Controller Frequency Controller Voltage Controller Frequency Controller Coefficient Unit 

0.1502 10 0.2220 10 KP 
CHP 1 9.9753 10 0.0254 5.2421 KI 

9.9708 9.4237 5.9262 8.3853 KD 

0.0001 10 0.0001 9.1088 KP 
CHP 2 8.5961 1.9887 0.0001 4.9749 KI 

3.0439 5.3358 8.9546 0.7273 KD 
0.1450 10 0.1115 8.0319 KP 

CHP 3 0.0001 0.0441 9.9998 4.5665 KI 
3.3114 0.1502 5.2886 0.2220 KD 

 
 
 

 
 t=5s در زشبكهير شدن يا رهيجز هنگام به 5 باس ولتاژ: 6شكل 

 
 
 

 
 t=5s در زشبكهير شدن يا رهيجز هنگام به 5 باس : فركانس در6شكل 
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 t=30s در STSY بار قطع هنگام به در 5 باس: ولتاژ 8شكل 

 
 
 

 
 t=30s در STSY بار قطع هنگام به در 5 باس فركانس: 9شكل 
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