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گسترش استفاده از توليدات پراكنده در سيستم در پي  —چكيده 

قدرت، ريزشبكهها از جايگاه ويژهاي برخوردار شدهاند. در اين مقاله يك 

به منظور  (DDD)روش غيرمتمركز مبتني بر كنترل واحدهاي توليد پراكنده 

بهبود كيفيت توان در ريزشبكههاي جزيرهاي ارائه شده است. در اين 

 طراحي شده و αβها در قاب مرجع DDروش سيستم كنترل محلي 

جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ ريزشبكه بصورت انتخابي انجام گرفته 

است. همچنين به منظور بهبود عملكرد سيستم كنترل، ساختاري نوين 

براي امپدانس مجازي پيشنهاد شده است كه شامل يك حلقه امپدانس 

مجازي مؤلفه اصلي براي بهبود تقسيم توانهاي مؤلفه اصلي و حلقههاي 

ها DDامپدانس مجازي هارمونيكي براي تقسيم مناسب بار غيرخطي بين 

انجام گرفته و  MATLABنرمافزار  شبيهسازي اين روش در ميباشد.

نتايج حاصل از آن صحت عملكرد طرح پيشنهادي را براي بهبود كيفيت 

 توان ريزشبكهها و سيستمهاي توليد پراكنده تأييد كرده است.

كنده —ه هاي كليدي واژ امپدانس ريزشبكه جزيرهاي؛ ؛ توليد پرا
 جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ.؛ مجازي

 مقدمه   .1

 سيستمهاي ،ريزشبكهها شبكههاي محلي شامل واحدهاي توليد پراكنده
 هايذخيرهساز انرژي و بارهاي توزيع شده هستند كه ميتوانند در حالت

متصل به شبكه اصلي يا مستقل از آن (جزيرهاي) مورد بهره برداري قرار 
امروزه با توجه به افزايش استفاده از بارهاي غيرخطي در سطح  ].1بگيرند [

ولتاژ توزيع، هارمونيكهاي ولتاژ و جريان به رايجترين مشكل كيفيت توان 
در ريزشبكهها و شبكههاي توزيع انرژي الكتريكي تبديل شدهاند. از طرفي 

ريزشبكهها در حالت جزيرهاي داراي امپدانس معادل تونن بزرگتري نسبت 
] و اغتشاشات بار در اين حالت ميتواند 1به حالت متصل به شبكه هستند [

به طور قابل مالحظهاي كيفيت توان اين سيستمها را تحت تأثير قرار دهد. 
لذا كنترل اين اغتشاشات در سيستمهاي جزيرهاي، نسبت به شبكههاي توزيع 

 سنتي از اهميت باالتري برخوردار ميباشد.

تا كنون روشهاي متعددي براي كنترل ريزشبكهها با هدف جبرانسازي 
اغتشاشات هارمونيكي ارائه شده است. در حالت كلي اين روشها يا مبتني 

منابع توليد پراكنده هستند يا در آنها از يك بر كنترل خودگردان مبدل واسط 
در اين راستا، كنترلكننده مركزي براي جبران اغتشاشات استفاده شده است. 

] جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان از يك روش كنترل بهينه 3و2در [
استفاده شده است. در  (PSO)مبتني بر الگوريتم بهينهسازي تجمع ذرات 

ها ارائه شده كه در آنها از ايده DG  محلي] روشهايي براي كنترل4-7[
  جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ استفاده شده است.برايتي مرفتار مقاو

 را براي ريزشبكههاي جزيرهاي پيشنهاد محلي] يك روش كنترل 6 [مؤلفين
ها، از يك جبرانكننده بار هم DGساختار پايه دادهاند كه در آن عالوه بر 

پيشنهاد شده است كه براي تقسيم بار كاري ] 7استفاده شده است. در [
ها از يك مشخصه افت بر مبناي توان راكتيو DGجبرانسازي بين 

] براي تقسيم بار 10-8. روشهاي ديگري نيز در [گرددهارمونيكي استفاده 
ها ارائه شده است كه عملكرد آنها بر مبناي ايجاد امپدانس DGغيرخطي بين 

  مجازي بر سر راه جريانهاي غير مؤلفه اصلي ميباشد.
خروجي در روشهاي فوق جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ در اكثر 

DG اين در حالي است كه وقتي  است شدهانجام .DGتالش ميكنند ها 
هارمونيكهاي ولتاژ را بصورت محلي در خروجي خود يا نقطهاي نزديك به 
آن جبرانسازي كنند، ممكن است اغتشاش هارمونيكي در برخي از شينهاي 
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به ويژه سيستم الكتريكي (از جمله شين بار حساس) افزايش يابد. اين پديده 
ميتواند براي بارهاي حساسي كه دور از محل در سيستمهاي جزيرهاي 

در اين مقاله پيشنهاد ميشود لذا قرار دارند مشكل آفرين باشد.  DGنصب 
جهت  انجام پذيرد و ريزشبكه شين بار برايجبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ 

 با توجه هاDG  ازهر يكجلوگيري از اضافه بار شدن مبدلهاي واسط، 
د. ن در جبران اين اغتشاشات مشاركت داشته باش خودظرفيت نامي

 كنترل غير متمركز ريزشبكهها .2
در حالت كلي ريزشبكهها يا بصورت غيرمتمركز توسط كنترل محلي 

واحدهاي توليد پراكنده كنترل ميشوند يا اينكه كنترل آنها بصورت متمركز 
 )1(شكل ]. 11و با استفاده از يك كنترلكننده مركزي انجام ميگيرد [

طرح كنترل غيرمتمركز پيشنهادي براي بهبود كيفيت ولتاژ شين  كلي ساختار
كه در آن از يك ارتباط مخابراتي با را نشان ميدهد  (SLB) بار حساس

براي انتقال اطالعات از واحد اندازهگيري به كنترل  (LBC) نعرض باند پايي
واحد اطالعات مورد نياز اين استفاده شده است. در ها DGكنندههاي محلي 

ها از اين نقطه دور DGاستخراج شده و از آنجا كه ممكن است  SLBولتاژ 
كنندههاي محلي  باشند، اين اطالعات از طريق ارتباط مخابراتي به كنترل

ارسال ميگردد.  
با هدف اجتناب از وابستگي عملكرد سيستم كنترل به  LBCانتخاب 

. از طرفي به منظور كافي بودن گرفته استوجود عرض باند باال انجام 
شامل سيگنالهاي  LBC دادههاي منتقل شده توسط بايدعرض باند پايين، 

ابتدا مؤلفههاي هارمونيكي ولتاژ اين مقاله از اينرو، در . باشد DCتقريباً 
SLB در قاب مرجع سنكرون)(dqاستخراج شده و سپس به كنترلكننده -

.  استها ارسال شدهDGهاي محلي 

كنترل محلي واحدهاي توليد پراكنده به منظور  .3

بهبود كيفيت توان 
كنترل سيستمهاي توليد طرح پيشنهادي براي جزئيات  )2(شكل در 
همانطور كه در اين . داده شده است نشان DGبه همراه طبقه قدرت  پراكنده

كنترل شكل مشاهده ميشود، جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ در سطح 
شامل لينك  DG بخش قدرت هر و به صورت انتخابي انجام ميگيرد.محلي 

DC يك مبدل واسط از نوع منبع ولتاژي و يك فيلتر ،LC  .همچنين ميباشد
-هاي ريزشبكه در حالت جزيرهDGجهت محدود كردن جريان گردشي بين 

استفاده شده است كه در اينجا سلف  DGاي از يك سلف در خروجي 
 ناميده ميشود. (LRgR)خروجي مبدل 

 
 . طرح كلي كنترل غير متمركز ريزشبكه در حالت جزيرهاي.1شكل 

 
 . هاDG يمحل كنترل يبرا يشنهاديپ  طرح.2 شكل

 طراحي شده و براي αβها در قاب مرجعDGسيستم كنترل محلي 
] 12 [از روابط آشناي تبديل كالرك αβبه قاب abcانتقال متغيرها از قاب 

) 2در شكل ( DGRkRاستفاده شده است. همانطور كه در بلوك كنترل محلي 

αβدر قاب DGنشان داده شده است، مرجع ولتاژ خروجي  )*( αβv توسط
مشخصههاي كاهشي كنترل توان، حلقههاي امپدانس مجازي و بلوك جبران 

سازي هارمونيكهاي ولتاژ توليد ميگردد. از سوي ديگر ولتاژ لحظهاي 
 منتقل شده و پس از مقايسه αβبه قاب مرجع DG (vRabcR)خروجي 

*با
αβv،مرجع كنترل جريان )*( αβi را ميسازد. در نهايت پاسخ كنترلكننده

*جريان به خطاي حاصل از مقايسه جريان سلف فيلتر و جريان مرجع 
αβi 

باز گردانده ميشود تا ولتاژهاي مرجع سهفاز در اين مختصات  abcبه قاب 
بر اساس اين مرجع انجام گيرد.  DGتوليد شده و كليدزني مبدل واسط 

 به عنوان 11 و 7، 5 هارمونيكهاي مرتبه اين مقالهشايان ذكر است در 
هارمونيكهاي اصلي جبرانسازي ميشوند. جزئيات استخراج مؤلفههاي 
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(ولتاژ شين بار  هارمونيكي
11

,
7

,
5

( dqvdqvdqv  2(در واحد اندازهگيري شكل( 
 شين نمونهبرداري شده ازاست. در اين راستا ولتاژ  نشان داده شده

)(بار abcvبه قابهاي مرجع dqكه به ترتيب با سرعتهاي ω5−،ω7 و
ω11− توسط  مؤلفههاي هارمونيكي ولتاژ و سپس ميچرخند منتقل شده

-استخراج شده HZ4مرتبه دوم با فركانس قطع  (LPF) فيلترهاي پايين گذر

 اند. در ادامه بخشهاي مختلف سيستمهاي كنترل محلي معرفي شده است.

محاسبه و كنترل توانهاي مؤلفه اصلي  .3.1
هاي محاسبه توان به منظور ميشود مشاهده )2( شكل در كه همانطور

 αβرجعبه قاب م DGاكتيو و راكتيو لحظهاي، ابتدا ولتاژ و جريان خروجي 

مقادير  اين سپس حاصل گردند. αβoiوαβovمنتقل ميشوند تا به ترتيب
 اعمال ميشوند كه در آن توانهاي اكتيو و راكتيو "توان محاسبه"بلوك  به

 ) محاسبه ميشوند.2) و (1] و مطابق با روابط (12لحظهاي بر اساس [

)1(                                      ββαα ivivppp +=+= ~ 

)2(                                      βααβ ivivqqq −=+= ~ 
هر يك از توانهاي اكتيو و راكتيو لحظهاي محاسبه شده توسط روابط 

و يك مؤلفه نوساني هستند. در اين مقاله از  DC) داراي يك مؤلفه 2) و (1(
 DC براي جداسازي مؤلفههاي HZ2فيلترهاي مرتبه اول با فركانس قطع 

-استفاده شده است. از طرفي با فرض سلفي بودن امپدانس ريزشبكه، توان

هاي اكتيو و راكتيو مؤلفه اصلي به صورت تقريباً مستقل و به ترتيب توسط 
]. بر اين 13ها قابل كنترل هستند [DGزاويه فاز و دامنه ولتاژ خروجي 

اساس، در اين مقاله از مشخصههاي كاهشي زير براي تقسيم توانهاي اكتيو 
هاي ريزشبكه در حالت جزيرهاي استفاده شده DGو راكتيو مؤلفه اصلي بين 

 مرجع oφ توانهاي اكتيو و راكتيو مؤلفه اصلي،qوp در اين روابط است.

 ضرايب تناسبي و imوpm مرجع دامنه ولتاژ فاز، oEزاويه فاز ولتاژ،
  ضريب تناسبي كنترل توان راكتيو ميباشد.pnانتگرالي كنترل توان اكتيو و

)3                                     ()..(* P
s
im

Ppmo +−= φφ 

)4                                                    (qpnEE o .* −= 

 حلقههاي داخلي كنترل ولتاژ و جريان .3.2
عملكرد مناسبي در كنترل متغيرهاي  PIاز آنجا كه كنترلكنندههاي 

در قاب  (PR)ندارند، استفاده از كنترلكنندههاي تناسبي رزونانسي  DCغير
]. در اين مقاله كنترل كنندههاي 14 ترجيح داده ميشود [αβمرجع 

 ) پيادهسازي شدهاند. 6) و (5رزونانسي ولتاژ و جريان مطابق با روابط (

)5     (∑
= ++

+=
11,7,5,1 2)0.(..22

...2
)(

h hScVS

ScVhrVk
pVksvG

ωω

ω
 

)6       (∑
= ++

+=
11,7,5,1 2)0.(..22

...2
)(

h hScIS

ScIhrIk
pIksIG

ωω

ω
 

 به ترتيب ضرايب تناسبي كنندههاي ولتاژ و pIk وpVkدر اين روابط

 ضرايب رزونانسي اين كنترل كنندهها در هارمونيك hrIk وhrVkجريان، 
h وcω.فركانس قطع كنترلكنندههاي رزونانسي ميباشند  

ساختار پيشنهادي براي امپدانس مجازي  .3.3
 بيان شد، كنترل توانهاي مؤلفه اصلي با 1-3همانطور كه در بخش 

فرض سلفي بودن امپدانس ريزشبكه انجام ميگيرد. از اينرو امپدانس مجازي 
در فركانس اصلي (هارمونيكي) به نحوي ايجاد ميگردد كه توان مولفه اصلي 

]، 15[ها تقسيم گردد. بر اساس DG(غير مؤلفه اصلي) به طور مناسبي بين 
بكارگيري مقاومت مجازي باعث ميراسازي نوسانات سيستم ميگردد و 

را  DGاندوكتانس مجازي در فركانس اصلي ميتواند امپدانس خروجي 
سلفيتر كرده و عملكرد مشخصههاي كاهشي را در كنترل توان بهبود بخشد. 

0Fلذا در اين مقاله از يك حلقه امپدانس مجازي مؤلفه اصلي

� (VFI) شامل 
 پيادهسازي شده است αβقاب مرجعمقاومت و اندوكتانس مثبت كه در 

 .ها استفاده ميگرددDGبراي بهبود تقسيم توانهاي مؤلفه اصلي بين 
) مشاهده ميشود، در طرح پيشنهادي به منظور 2همانطور كه در شكل ( 

ها و بهبود عملكرد واحد تقسيم توان در DGكاهش جريان گردشي بين 
مبدل استفاده شده است. حال اگر  در خروجي gLحالت جزيرهاي از سلف

با طراحي مناسب كنترل كنندههاي ولتاژ و جريان بتوان اغتشاش ولتاژ 
 (ولتاژ خازن فيلتر) را محدود نمود، افت ولتاژ اغتشاشي LCخروجي فيلتر 

 ميگردد و از DG باعث ايجاد اغتشاش در خروجي gLايجاد شده روي
آنجا كه معموالً بارهاي ريزشبكه با فاصله كمي از اين نقطه قرار ميگيرند، 

  چنين اغتشاشي ميتواند باعث اختالل در عملكرد بارهاي حساس گردد.
در اينجا پيشنهاد ميشود كه براي جبران افت ولتاژ هارمونيكي ايجاد 

1Fشده روي سلف خروجي مبدل، از حلقههاي امپدانس مجازي هارمونيكي

� 
(VHI)  شامل مقاومت مثبت و اندوكتانس منفي استفاده گردد. در اين حالت

حضور مقاومت مجازي هارمونيكي باعث بهبود تقسيم بار غيرخطي بين 
DG ها شده و اندوكتانس مجازي منفي اثر نامطلوب سلف خروجي در

فركانسهاي هارمونيكي را جبران مينمايد. شايان ذكر است كه حلقههاي 
                                                           
1 Virtual Fundamental Impedance - VFI 
2 Virtual Harmonic Impedance - VHI 
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VHI  تنها بايد بر سر راه جريانهاي هارمونيكي قرار بگيرند تا اثرات

در محدود كردن جريان گردشي و همچنين حفظ امپدانس  gLمطلوب
) نحوه تأثير 3شكل (عمدتاً سلفي ريزشبكه در مؤلفه اصلي باقي بماند. 

ساختار پيشنهادي براي امپدانس مجازي را در مؤلفههاي اصلي و هارمونيكي 

oVنشان ميدهد. در اين شكل، oZ و ′  به ترتيب ولتاژ و امپدانس خروجي ′
بدون حضور امپدانس مجازي هستند. عالوه بر اين،  LCمبدل داراي فيلتر 

 outVبا حضور امپدانس مجازي و LC ولتاژ خروجي فيلتر oVدر اين شكل
 ميباشند. LCLولتاژ خروجي فيلتر 

 
 و) الف(ياصل مؤلفه هايفركانس در DG واسط مبدل معادل مدار. 3شكل 

). ب(يكيهارمون

نحوه پيادهسازي حلقههاي امپدانس مجازي مؤلفه اصلي و هارمونيكي 

 بيانگر fp فركانس پايه،oω) نشان داده شده است. در اين شكل4در شكل (

 به ترتيب مقاومت و vL وvRپارامترهاي توالي مثبت در فركانس پايه،

ميباشد. در انتخاب پارامترهاي  DGجريان خروجي oiاندوكتانس مجازي و

hتوجه به اين نكته ضروري است كه افزايش VHIحلقه 
vR به منظور بهبود 

را به همراه  هاDGتقسيم بار غيرخطي، افزايش اغتشاش ولتاژ خروجي 
بايد مصالحهاي  VHI]. لذا در انتخاب پارامترهاي حلقه 16خواهد داشت [

  و دقت تقسيم بار غيرخطي ايجاد گردد.DGبين اغتشاش ولتاژ خروجي 

 
 (ب). VHI(الف) و  VFI. نحوه پيادهسازي حلقههاي 4شكل 

 

جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ شين بار  .3.4
) جزئيات بلوك جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ در سيستم 5شكل (

ها را نشان ميدهد. بر اساس اين شكل، مرجع جبرانسازي DGكنترل محلي 

*(براي هر هارمونيك
,( hcv به صورت جداگانه توليد شده و سپس مراجع 

مربوط به تمام هارمونيكهاي تحت جبرانسازي با هم جمع ميشوند. در 
 به مجموع توان نامي DGRkRنهايت مقدار حاصل در نسبت توان نامي مبدل 

)*(ها ضرب شده تا مرجع جبرانسازيDGتمام  cv براي  DGRk R توليد گردد
و بخشي از مرجع كنترلكننده ولتاژ را بسازد. بدين ترتيب بار كاري جبران 

بر اساس شكل ها تقسيم ميگردد. DGسازي متناسب با توانهاي نامي بين 

)5 ،(*
cv ) توليد ميگردد، كه در آن 7توسط رابطه (hvαβ ولتاژ هارمونيك 

  ميباشد. hبهره جبرانسازي هارمونيك  hCG وαβ در قاب مرجعhمرتبه 

 
 .ولتاژ هايكيهارمون سازيجبران بلوك اتيجزئ. 5شكل 

)7                       ()max,.().(*
,

h
IHDh

IHDhCGhvhcv −= αβ 

*با توجه به عالمت منفي مورد استفاده براي تزريق
cv) 2در شكل ،(

hCG بايد مقداري مثبت داشته باشد تا يك ولتاژ هارمونيكي در فاز مخالف 
hvαβ .توليد شود و بتواند اغتشاش هارمونيكي در شين بار را كاهش دهد 

h)، 7در رابطه (
IHDشاخص اغتشاش هارمونيكي P

 
P مربوط به هارمونيكh ام 

) نشان داده شده 5است كه نحوه محاسبه آن در شكل ( DGجريان خروجي 

hاست. در اين روش 
IHD  به عنوان شاخصي براي ميزان تالش هرDG 

براي جبرانسازي در نظر گرفته شده است، به نحوي كه جبرانسازي 
هارمونيكهاي ولتاژ شين بار با تزريق جريانهاي هارمونيكي هم مرتبه 

hها و در نتيجه افزايش DGتوسط 
IHD حاصل ميگردد. لذا در نظر گرفتن 
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),max(عبارت  h
IHDh

IHD -) باعث تقسيم بار كاري جبران7 در رابطه (−

ها ميگردد. شايان ذكر است كه در بخشهاي مختلف اين DGسازي بين 
] و 17مقاله، جداسازي مؤلفههاي اصلي و هارمونيكي جريان بر اساس [

 انجام گرفته است. (SOGI)انتگرالگير كلي درجه دوم مبتني بر ساختار 

نتايج شبيهسازي و مطالعات عددي  .4
افزار   ريزشبكه شبيهسازي شده در محيط سيمولينك نرم)6(شكل 

MATLAB  را نشان ميدهد كه در حالت جزيرهاي مورد بهرهبرداري قرار
 در آن توان كه واحد توليد پراكنده است 3گرفته است. اين ريزشبكه داراي 

لذا پارامترهاي ميباشد.  ديگرنامي واحدهاي   دو برابر توانDGR1Rنامي 
محاسبه شده و مقادير متناظر  DGR1Rسيستم كنترل با تحليل پايداري براي 

براي واحدهاي ديگر با توجه به ظرفيت آنها تعيين شده است. بديهي است 
نيز انجام داده و  DGR3R و DGR2Rكه ميتوان تحليل پايداري را براي واحدهاي 

به ريزشبكه  و فركانس  فازمقادير نامي ولتاژبه نتايج مشابهي دست يافت. 
پارامترهاي كنترل محلي در نظر گرفته شده و  HZ50و  V230ترتيب 

DG ارائه 2) و (1به ترتيب در جدولهاي (بخش قدرت ريزشبكه ها و (
يكسوساز ديودي و يك با اتصال ستاره سهفاز يك بار شده است. همچنين 

  .اند شدهريزشبكه انتخابغيرخطي و عنوان بارهاي خطي  تمام موج به

 
 .MATLAB نرمافزار در شده يساز هيشب زشبكهيركلي  ساختار. 6شكل 

 ساختار امپدانس مجازيعملكرد در اين شبيهسازي به منظور مشاهده  

، امپدانس خطوط هاDG بين مؤلفههاي مختلف تواندر تقسيم پيشنهادي 
توزيع به نحوي تعيين شده است كه يك شرايط نسبتاً نامتقارن در حالت 

به منظور بررسي و تحليل عملكرد سيستم  از اينرو، جزيرهاي ايجاد گردد.
، SLBجبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ و ها DG در تقسيم توان بينكنترل 

ارائه انجام گرفته و نتايج آن در سه گام مجزا شبيهسازي به صورت پيوسته 

)sec)5.1sec0ل شده است. در گام او << t  نتايج حاصل از كنترل محلي
DG ها با ساختار كنترلي پايه و بدون هيچ گونه جبرانسازي جهت بهبود

)sec)3sec5.1  شده است. در گام دومارائهكيفيت توان  << t با اضافه 
 به ساختار كنترلي پايه، (VHI)شدن حلقههاي امپدانس مجازي هارمونيكي 

پس از قرار گرفتن سيستم  و شده بررسيبر عملكرد سيستم ها  اين حلقهاثر
)sec)5.4sec3 در گام سومدر يك شرايط ماندگار،  << t  واحد جبرانساز

 انتخابي هارمونيكهاي ولتاژ در سيستمهاي كنترل محلي فعال ميگردد.

 . پارامترهاي كنترل محلي واحدهاي توليد پراكنده.1جدول 

 مشخصههاي كاهشي كنترل توان اكتيو و راكتيو

DG2 , DG3 DG1 
nRpR 

(V/VAR) 
mRiR 

(rad/W.s) 
mRp 

R(rad/W) 
nRpR 

(V/VAR) 
mRiR 

(rad/W.s) 
mRp 

R(rad/W) 
16*10P

-2 16*10P

-5 16*10P

-6 8*10P

-2 8*10P

-5 8*10P

-6 

   (DG1,DG2,DG3)حلقههاي داخلي كنترل ولتاژ

RcV  R(r/s)ω kRrV11 kRrV7 kRrV5 kRrV1 kRpV 

2 150 150 100 100 1 
   (DG1,DG2,DG3)حلقههاي داخلي كنترل جريان

RcI  Rω (r/s) kRrI11 kRrI7 kRrI5 kRrI1 KRIV 

2 100 100 100 500 5 
 و هارمونيكيحلقههاي امپدانس مجازي مؤلفه اصلي 

DG2 , DG3 DG1 
RRV,h 
(Ω) 

LRV,h 
(mH) 

RRV,1+ 
(Ω) 

LRV,1+ 
(mH) 

RRV,h 
(Ω) 

LRV,h 
(mH) 

RRV,1+ 
(Ω) 

LRV,1+ 
(mH) 

6.830 1.2 6 0.4 17.405 1.2 3 0.2 

   (DG1,DG2,DG3)واحد جبرانساز انتخابي هارمونيكهاي ولتاژ

CGR11 CGR7 CGR5 

19.7140 32.6008 52.0237 

 ): پارامترهاي بخش قدرت ريزشبكه.2(جدول 

 پارامترهاي بخش قدرت منابع توليد پراكنده

Lg  (mH) Lf  (mH) Cf (µF) Vdc (V) 

1.2 1.2 25 650 
خطوط توزيع. غير خطي   باربار خطي 

ZRL 
(Ω) 

CRNL 
(µF) 

LRNL 
(mH) 

RRNL 
(Ω) 

Load 
(Ω) 

DG 2,3 
(Ω) 

DG1 
(Ω) 

50+j6.5 200 0.08 50 0.05+j0.08 0.08+j0.4 0.2+j0.8 

 و هاDG خروجيولتاژ شاخصهاي اغتشاش هارمونيكي  )7(شكل  
 شبيهسازي نشان ميدهد. در گامهاي اول تا سوم ريزشبكه را شين بار

همينطور كه در اين شكل مشاهده ميشود، در گام اول شبيهسازي كه هنوز 
ها تقريباً بدون DGفعال نشده است ولتاژ خروجي  VHIحلقههاي 

و همچنين  THDهارمونيك است. اين موضوع به صورت مقادير كوچك 

)11,7,5( ولتاژ اغتشاش هارمونيكيهايشاخص HDHDHDاين گام  در 
 گام اول شبيهسازيدر  SLBدر حالي است كه ولتاژ اين قابل مشاهده است. 
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 افت ولتاژ آنعامل اصلي ، كه قابل مالحظهاي اغتشاش ميباشدمقدار داراي 
 است.ها DGهارمونيكي ايجاد شده روي خطوط توزيع 

 
 .درصد حسب بر ولتاژ يكيهارمون اغتشاش هايشاخص. 7شكل 

-در طول دوره شبيه نحوه تغيير مؤلفههاي مختلف توان )8(در شكل 

-ب) 8-الف) و (8همانطور كه در شكلهاي ( نشان داده شده است. سازي
 توزيع، توانهاي علي رغم عدم تقارن امپدانسهاي خطوطمشاهده ميشود، 

 شده بين آنها تقسيمها DGاكتيو و راكتيو مؤلفه اصلي متناسب با توان نامي 
-. لذا، اين نتايج عملكرد صحيح مشخصههاي كاهشي را در كنترل تواناست

 در گام -ج) مشاهده ميشود كه8( شكل هاي مؤلفه اصلي تأييد ميكند. در
)(مؤلفه اصلي اول، توان ظاهري غير nS  ميتوان آن را توان مقالهكه در اين 

ها تقسيم شده است. DG ظرفيتنسبت عكس   نيز ناميد تقريباً بههارمونيكي
 DGR2R دو برابر توان نامي واحدهاي DGR1Rاين در حالي است كه توان نامي 

 بوده و انتظار ميرود ميزان مشاركت آن نيز در تأمين توان DGR3Rو 
  باشد.تر هارمونيكي بار بيش

 
 يظاهر ،)ب (ياصل مؤلفه ويراكت ،)الف (ياصل مؤلفه وياكت هايتوان. 8شكل 

 .سازيهيشب هايگام در) د (كل يظاهر  و) ج (ياصل رمؤلفهيغ

در گام دوم شبيهسازي، حلقههاي امپدانس مجازي هارمونيكي به 
د. اين حلقهها به صورت مجزا بر نها افزوده ميشوDGساختار كنترل پايه 

 قرار ميگيرند تا تقسيم بار غيرخطي اصليسر راه جريانهاي هارمونيكي 
 مشاهده ميشود كه پس -ج)8(شكل نتايج . در بخشندها را بهبود DGبين 

ها به ميزان قابل DG  بينتقسيم بار غيرخطي حلقههااين از اضافه شدن 
از  ها نيست.DGتوجهي بهبود يافته ولي همچنان متناسب با توان نامي 

اضافه شدن حلقههاي براي گام دوم،  )7(نتايج شكل بر اساس طرفي 
امپدانس مجازي در فركانسهاي هارمونيكي، افزايش اغتشاش ولتاژ خروجي 

DG ها و در پي آن افزايش اغتشاش ولتاژ درSLB  .را به همراه داشته است
ها DG بهبود تقسيم بار غيرخطي بين در واقع نتايج اين گام نشان ميدهد كه

ها حاصل ميگردد.  آنبه قيمت افزايش اغتشاش در ولتاژ خروجي 
در كنترل جبرانساز هارمونيكهاي ولتاژ واحد در گام سوم شبيهسازي 

 مشخص است كه )7( شكلفعال ميگردد. از نتايج ها DGكننده محلي 
كاهش قابل مالحظهاي را در ، SLBي ولتاژ  هارمونيكهايجبرانساز

 اين اين نقطه به همراه داشته است.شاخصهاي اغتشاش هارمونيكي ولتاژ 
افزايش به قيمت  SLBاست كه بهبود كيفيت ولتاژ واقعيت در حالي 

زيرا بر اساس توضيحات  است. ايجاد شدهها DGاغتشاش در ولتاژ خروجي 
 خروجي  با فعال شدن واحد جبرانساز هارمونيكها، اغتشاش4-3بخش 

DG تا پس از افت ولتاژ هارمونيكي ميشودها به مقدار باالتري افزايش داده 
 مجازي هارمونيكي يك ولتاژ تقريباً سينوسي هايروي خط توزيع و مقاومت

در اين راستا توجه به اين نكته ضروري است كه  فراهم گردد. SLBدر 
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هاي ديگر DG نسبتاً بزرگتر از مقدار متناظر در DGR1Rامپدانس خط توزيع 
 DG ميزان بار هارمونيكي كه توسط اين با توجه به توان نامي آن،بوده و 

 با توجه به نتايج ارائه شده لذا است. ديگرتأمين ميگردد بيش از واحدهاي 
افزايش بيشتري در شاخصهاي هارمونيك ولتاژ خروجي اين ) 7( شكلدر 

DG  .نسبت به واحدهاي ديگر مشاهده ميشود
 كه پس از جبرانسازي نشان داده شده است -ج)8(در شكل 

ها افزايش DG در تمام، توانهاي غيرمؤلفه اصلي SLBهارمونيكهاي ولتاژ 
يافته است. اين افزايش عمدتاً بدين دليل است كه هارمونيكهاي اصلي 

) افزايش يافتهاند تا جبرانسازي 11 و 7 ، 5ها (مرتبههاي DGجريان 
 آنها امكانپذير گردد. بنابراين همانطور كه هم مرتبه باهارمونيكهاي ولتاژ 

h ذكر شد، افزايش 4-3در بخش
IHD ميتواند به عنوان شاخص بار كاري 

ها در نظر گرفته شود. همچنين، از آنجا كه توان نامي DGجبرانسازي 
DGR1R دو برابر توان نامي DGR2R و DGR3R است جبرانسازي هارمونيكهاي 
 درد. از اينرو نتايج گام سوم يرگمي انجام DGعمدتاً توسط اين  SLBولتاژ 

و افزايش بيشتري را در اغتشاش هارمونيكي ولتاژ  )-ج8(  و)7( شكلهاي
 نشان ميدهند. ديگر نسبت به واحدهاي DGR1Rتوان غير مؤلفه اصلي 

مشاهده ميشود كه پس از جبرانسازي  ج)-8(  شكلهمچنين در
طور قابل ها به DG، تقسيم بار غيرخطي بين SLB هارمونيكهاي ولتاژ

اين توان عليرغم عدم تقارن در ساختار ريزشبكه،  بهبود يافته و مالحظهاي
ها بين آنها تقسيم شده است. اين بهبود DGتقريباً متناسب با توان نامي 

ها كارايي ساختار پيشنهاد شده براي امپدانس DGتقسيم بار غيرخطي بين 
  دهد.نشان ميرا مجازي هارمونيكي 

 نتيجهگيري .5
هدف اين مقاله ارائه يك روش كنترل غيرمتمركز براي ريزشبكهها 
جهت تقسيم مناسب توانهاي مؤلفه اصلي و غيراصلي و همچنين بهبود 

كيفيت ولتاژ در حالت جزيرهاي بوده است. در اين روش كه مبتني بر كنترل 
محلي واحدهاي توليد پراكنده است، سيستم كنترل در قاب مرجع ساكن 

طراحي شده و جبرانسازي هارمونيكهاي ولتاژ در شين بار ريزشبكه به 
صورت انتخابي انجام گرفت. همچنين در كنترل محلي سيستمهاي توليد 
پراكنده، ساختاري براي امپدانس مجازي پيشنهاد شده است كه عالوه بر 

بهبود عملكرد كنترلكنندههاي توان مؤلفه اصلي مؤلفههاي هارمونيكي توان 
-ها تقسيم نموده است. با توجه به نتايج شبيهDGرا نيز به نحو مطلوب بين 

 روش پيشنهادي ميتواند براي كنترل MATLABسازي در نرمافزار 
ريزشبكهها و سيستمهاي توليد پراكنده با اهداف مذكور كاربردي باشد. 
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