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Abstract:
In this paper, online controller scheme is proposed for voltage control of inverterbased distributed generations in islanded microgrid (MG). The MG has a completely
nonlinear structure and its dynamics is constantly changing. As a result, linear
controllers with constant and non-flexible coefficients are unable to provide a proper
performance over a wide range of operating conditions. In response to this challenge,
the present paper addresses an optimal online and nonlinear controller based on
fuzzy logic. To improve the performance of the proposed controller, the differential
evolution optimization algorithm is used to optimal tune its coefficient for the
different MG operating scenarios. The goal of the proposed scheme is to control the
voltage of the islanded MG at the standard level with the least transient state after the
island's occurrence, as well as during load changes in island MG. In the proposed
control scheme, proportional-resonant controller is used due to the advantages in
order to voltage and current control of distributed generation units in the static frame
space. The simulation results indicate the changing of the voltage controller
coefficients, resulting in a better transient response, the elimination of the steadystate error and less harmonic distortion.
Keywords: Microgrid, Distributed Generation, Proportional-resonant Controllers,
Fuzzy Logic, Differential Evolution Optimization.
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چکیده:

در این مقاله طرح کنترلی بهنگام بهمنظور کنترل واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر ریزشبکه پس از وقوع

وضعیت جزیرهای ارائه شده است .با توجه به اینکه ریزشبکه ،ساختار کامالً غیرخطی دارد و دینامیک آن همواره در حال تغییر
است ،کنترلکنندههای خطی با ضرایب ثابت و غیرمنعطف نمیتوانند پاسخ مناسب خود را در گسترۀ وسیعی از نقاط کار حفظ
کنند؛ ازاینرو در این مقاله کنترلکنندۀ ولتاژ غیرخطی ارائه شده است که ضرایب آن بهصورت بهنگام مبتنی بر منطق فازی تنظیم
میشوند .در راستای بهبود عملکرد کنترلکنندۀ بهنگام پیشنهادی ،پارامترهای سیستم فازی آن با الگوریتم بهینهسازی تکامل
تفاضلی بهصورت خارج از خط طی شرایط کاری مختلف ریزشبکه تعیین شدهاند .در طرح کنترل پیشنهادی ،با توجه به مزایای
کنترلکنندههای تناسبی  -رزونانسی در فضای قاب ایستا (  ) برای کنترل ولتاژ و جریان واحدهای تولید پراکنده ریزشبکه
استفاده شده است .قابلیت و کارآمدی طرح کنترلی پیشنهادی طی سناریوهای مختلف کاری ریزشبکه در نرمافزار
 MATLAB/Simulinkارزیابی شده است .نتایج شبیهسازی نشان میدهند تغییر ضرایب کنترلی بهصورت بهنگام و متناسب با
شرایط عملکرد به دستیابی پاسخ بهینه و مطلوب ولتاژ حین وقوع وضعیت جزیرهای و نیز در تغییرات بار در ریزشبکه جزیرهای
منجر میشود.

واژههای کلیدی:

ریزشبکه ،تولید پراکنده ،کنترلکننده تناسبی ـ رزونانسی ،منطق فازی ،بهینهسازی تکامل تفاضلی

 -1مقدمه
در دهه های اخیر ساختار سنتی شبکههای قدرت در اثر
رشد و گرایش تولید انرژی الکتریکی از واحـدهای تولیـد

پراکنده دچار تحول اساسی شده اسـت .گسـترش حضـور
منابع تولید پراکنده در سیستمهای توزیع ،مفهوم جدیدی به
نام ریزشبکه را در حوزۀ سیستمهای انرژی الکتریکی مطرح
میکند .ریزشبکه معموالً شامل مجموعه ای از منـابع تولیـد

 1تاریخ ارسال مقاله1396/12/11 :

پراکنده ،سیستم ذخیرۀ انرژی و مصرفکنندهها است که باید

تاریخ پذیرش مقاله1397/08/29 :

قابلیت عملکرد به صورت  )1متصل به شبکه )2 1مستقل از

نام نویسندۀ مسئول :محمد محمدی

شبکه )3 2گذر بین دو وضعیت متصل به شبکه و مستقل از

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران ـ شیراز ـ دانشگاه شیراز ـ

شبکه را داشته باشد ] .[1,2حرکت به سمت ایـن شـکل از

دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر

شبکه ها ی توزیع دارای محاسـن متعـددی اسـت؛ ازجملـه
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افزایش قابلیت اطمینان ،کاهش گرفتگی خطـوط انتقـال و

یک واحد تولید پراکنده در وضعیت عملکرد جزیرهای ارائه

فیدرهای توزیع و کاهش تلفـات شـبکه .واحـدهای تولیـد

شده است .در روش پیشنهادی به محاسبۀ تابع تبـدیل کـل

پراکنده در ریزشبکه در حالت اتصال به شبکۀ سراسری مثل

سیستم مورد مطالعـه بـرای طراحـی و تنظـیم پارامترهـای

منبع جریان و در حالت مستقل از شبکۀ سراسری مثل منبع

کنترل کننده نیاز است که از معایب روش فوق است .عالوه

ولتاژ عمل میکنند .در وضعیت عملکرد متصل بـه شـبکه،

بر این ،با بزرگترشدن سیستم مورد مطالعـه محاسـبۀ تـابع

ولتاژ و فرکـانس محـل نقطـه اتصـال مشـتر  3بـا شـبکۀ

تبدیل کل سیستم سختتر و پیچیـدهتـر نیـز مـیشـود .در

سراسری دیکته میشود و واحدهای تولید پراکنده موجـود

مراجع [ ،]8- 9روش آنالیز پایداری سیگنال کوچک بهمنظور

در ریزشبکه به منظور تزریق مقدار تـوان اکتیـو و راکتیـو از

بررسی جزئیات عملکرد سیستم کنترلـی و تعیـین مناسـب

پیش تعیین شده به شبکه در مُد کنترلی توان ثابت (جریـان

ضرایب کنترل کننده در ریزشـبکه جزیـرهای اسـتفاده شـده

ثابت) بهره برداری میشوند .در این شـرایط ،میـزان تـوان

اســت .در روشهــای پیشــنهادی ابتــدا سیســتم غیرخطــی

تزریقی با واحدهای تولید پراکنده یک مقدار ثابتی را دارد و

ریزشبکه حول نقطه کار نامی با روش آنالیز سیگنال کوچک

معموالً سعی میشود توان تحویلی واحد تولید پراکنـده بـا

خطیسازی میشود و پایداری و عملکـرد آن در ضـرایب

استفاده از الگوریتم هـایی بیشـینه شـود .در ایـن وضـعیت

مختلف کنترل کننده ها بررسی میشوند .روش خطیسـازی

عملکردی هر گونـه تغییـرات بـار در ریزشـبکه بـا شـبکۀ

سیگنال کوچک ،تکنیک متـداول بـرای تعیـین پارامترهـای

سراسری پاسخدهی میشوند .از سـوی دیگـر ،زمـانی کـه

کنترلکننده ها است ؛ ولی این روش ذاتاً وابستگی زیادی بـه

ریزشـبکه از شــبکۀ سراســری جــدا م ـیشــود و وضــعیت

حول نقطه کار خود دارد .همچنین این روش بـرای وقـوع

جزیره ای رخ میدهد واحدهای تولید پراکنده با تغییـردادن

تغییرات سریع و یا زیاد بـار در سیسـتم ،پاسـخ دینـامیکی

میزان توان تولیدی اکتیو و راکتیو اقدام بـه کنتـرل ولتـاژ و

ضعیفی به همراه داشته و یا حتی ممکن است به ناپایـداری

فرکانس ریزشبکه میکنند .اگر واحدهای تولید پراکنـده در

منجر شود .اصلیترین مشکل برای تعیین بهینۀ پارامترهـای

وضعیت جزیره ای همچنان از الگوریتم های کنترلی پیش از

کنترلی در این زمینه پیچیدگی کل سیستم با توجه به وجود

جزیرهشدن استفاده کنند ،به دلیل نامتعادلبـودن بـین تـوان

حالت ها با ابعاد بزرگ و غیرخطیبودن ریزشبکه اسـت .در

تولیدشده و مصرفی در ریزشبکه پارامترهای ولتاژ و فرکانس

راستای حل این مشکل ،در این مقاله از مدل شبیهسازیشده

از مقادیر نامی خود منحرف میشوند و یا حتی ریزشبکه به

ریزشبکه در محیط نرمافزار  Matlab/Simulinkبرای تعیـین

سمت ناپایداری پیش میرود ] .[3- 5درواقع کنتـرل ولتـاژ،

ضرایب کنترل کننده اسـتفاده شـده اسـت .درواقـع در ایـن

فرکانس و مدیریت توان از بحثهای بسیار چالشبرانگیز در

پژوهش مسئلۀ کنترلی بهصورت مسئله بهینهسـازی فرمولـه

زمینۀ بهرهبرداری از ریزشبکه جزیره ای است .دلیل این امر

میشود؛ به این ترتیب که ضرایب کنترلکننده بهطور مستقیم

دخالتنداشتن شبکۀ سراسری در تنظیم ولتاژ و فرکـانس و

به مدل شبیهسازی غیرخطی اعمال میشوند و نتایج مربوط

نیز وابستگی شدید دینامیک سیستم جزیرهای به تغییرات بار

به اعمال ضرایب مختلف در تابع هزینه مشخص میشوند.

محلی است؛ بنابراین واحدهای تولید پراکنده باید مجهز به

هدف نهایی بهینهسازی و تعیین مناسب پارامترهای مربـوط

کنترلکننده ها ی ولتاژ و فرکانس باشند تا از تغییرات مقادیر

به کنترل کننده بهنگام ولتاژ طی وضعیت های کاری مختلف

ولتاژ و فرکانس در وضعیت جزیرهای از محدوده استاندارد

است؛ به طوریکه ضرایب کنترلکننده به صـورت بهنگـام و

جلوگیری کنند و نیز در شرایط جزیرهای تولیدات پراکنـده

متناسب با شرایط کاری بهمنظور دستیابی بـه کنتـرل ولتـاژ

باید تغییرات بار را با دقت زیادی دنبال کنند [ .]6تا کنـون

ریزشبکه با کمترین حالـت گـذرا هنگـام وقـوع وضـعیت

روشهای مختلفی در راستای کنترل واحدهای تولید پراکنده

جزیره ای ،بـروز اغتشاشـات و تغییـرات بـار در ریزشـبکه

در ریزشــبکۀ جزیــرهای ارائــه شــدهانــد .در مرجــع [،]7

جزیرهای تنظیم شوند.

کنترلکننده ای مبتنی بر روش کنترلی کالسیک برای کنتـرل
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بهطورکلی مباحث ارائهشده در این مقاله به این ترتیب

ریزشبکه بهصورت یک منبع ولتاژ  DCثابت که توسط مبدل

خواهد بود .در بخش دوم ،ریزشبکه مورد مطالعـه معرفـی

الکترونیک قدرت با یک فیلتر پایین گذر به شبکۀ سراسری

میشود  .ساختار طرح کنترلی پیشـنهادی واحـدهای تولیـد

و بار محلی متصلشده در شبیه سازی مدلسازی شده است.

پراکنده در وضعیت عملکرد جزیـره ای ریزشـبکه و نحـوۀ

نقش اصلی مبدل واسط ،کنترل توان اکتیو و راکتیو تزریقی

تنظیم پارامترهای کنترلکننده ولتاژ بهنگـام در بخـش سـوم

با تولید پراکنده به ریزشبکه است .بلـو

ارائه میشود  .در بخش چهارم نتایج عملکرد طرح کنترلـی

کنترلی جریان ثابت در فضای ایستا در شـکل ( )2نمـایش

پیشــنهادی در ســناریوهای عملکــردی مختلــف ریزشــبکه

داده شده است .مقادیر پارامترهای مربوط به ریزشبکه مورد

نمایش داده میشوند .درنهایت در بخش پنجم نتیجهگیـری

مطالعه در جدول ( )1ارائه شده اسـت .ریزشـبکه ازطریـق

ارائه میشود.

کلید قدرت ( )CBبه شبکۀ توزیـع سراسـری متصـل شـده

 -2معرفی ریزشبکه مورد مطالعه

دیـاگرام سیسـتم

است .در لحظۀ بازشـدن کلیـد قـدرت و وقـوع وضـعیت
جزیره ای با توجه به نامتعادل بودن توان تولیدی و مصـرفی

دیاگرام تکخطی ریزشبکه مورد مطالعه در شـکل ()1

داخل ریزشبکه ممکن است پارامترهـای ولتـاژ و فرکـانس

نمایش داده شده است .ریزشبکه مورد مطالعه قابلیـت کـار

ریزشبکه از مقادیر نامی خود منحرف شوند و یا حتی رو به

به صورت متصـل بـه شـبکۀ سراسـری و مسـتقل از شـبکۀ

سمت ناپایداری بروند .تنها در شرایطی که توان مصرفی بار

سراسری (جزیره ای) را داراست .شـبکۀ سراسـری در ایـن

محلی برابر مقدار توان واحدهای تولید پراکنده باشد ،ولتاژ

مطالعه با منبع یک ولتاژ ،مقاومت و سلف و بارهای محلی

و فرکانس ریزشبکه تغییر نخواهد کرد؛ ولی در ادامه بر اثـر

در ریزشبکه به صورت بار  RLCمـوازی مـدلسـازی شـده

تغییر در توان بار محلی ممکن است باز ریزشبکه به سـوی

است .ریزشبکه مورد مطالعه شامل دو واحد تولید پراکنـده

ناپایــداری پــیش رود؛ بنــابراین بایــد وضــعیت جزی ـرهای

مبتنی بر اینورتر است و ظرفیت تولیدی منابع تولید پراکنده

تشخیص داده شـود و کنتـرلکننـدۀ متناسـب بـا وضـعیت

یکسان در نظر گرفته شده است .واحدهای تولید پراکنده در

عملکرد جزیرهای فعال شود.

شکل ( :)1دیاگرام تکخطی ریزشبکۀ مورد مطالعه
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شکل ( :)2کنترل جریان ثابت منابع تولید پراکنده در فضای (  ) در وضعیت متصل به شبکۀ سراسری
جدول ( :)1پارامترهای مربوط به ریزشبکه

ایمن و مناسب از ریزشبکۀ جزیـره ای بـه ایجـاد تغییـرات
اساسی در وظایف و اهداف کنترلی واحدهای تولید پراکنده
ریزشبکه جزیرهای نیاز است .به علت قابلیت بهرهبرداری از
ریزشبکه در هر دو وضعیت متصل و مستقل از شبکه بایـد
واحدهای تولید پراکنده مجهز به کنترلکنندههایی متناسب با
وضعیت هایی باشند که اشاره شد .عـالوه بـر ایـن ،کنترلـر
عملکرد مناسبی در حین روند انتقال بین این دو وضعیت را
نیز باید داشته باشد .همانطور کـه بیـان شـد در وضـعیت
متصل بـه شـبکۀ سراسـری ،واحـدهای تولیـد پراکنـده در
ریزشبکه بهطور معمول در مُد کنترل توان (جریـان) ثابـت
بهره برداری می شوند .در صورتی که وضعیت جزیره ای بـا
الگوریتم تشخیص وضعیت جزیره ای تشخیص داده شـود،
کنترل کننده جریان غیرفعال و طرح کنترلی پیشنهادی بـرای
واحدهای تولید پراکنده در ریزشبکه جزیـره ایشـده فعـال
می شود .در این مقاله فرض شده است تشخیص وضـعیت
جزیره ای مطـابق روش پیشـنهادی در مرجـع [ ]10اسـت.

 -3طرح پیشنهادی بـرای کنتـرل واحـدهای
تولید پراکندۀ ریزشبکۀ جزیرهای
با وجود امکان طراحی ریزشـبکه بـا قابلیـت عملکـرد
جزیرهای ،انتقال از حالت متصل به شبکۀ سراسری به حالت
جزیرهای بسیار چالش برانگیز است .در راستای بهره برداری

هدف طرح کنترلی پیشنهادی کنترل ولتاژ ریزشبکه جزیرهای
در مقدار نـامی و بـا کمتـرین حالـت گـذرا هنگـام وقـوع
وضـعیت جزیـرهای ،بـروز اغتشاشـات و تغییـرات بـار در
ریزشـبکه جزیـرهای اســت .بلـو

دیــاگرام طـرح کنتــرل

پیشنهادی برای منابع تولید پراکنـده در وضـعیت عملکـرد
جزیرهای ریزشبکه در شکل ( )3نمایش داده شده است.
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شکل ( :)3ساختار طرح کنترلکنندۀ پیشنهادی منابع تولید پراکنده ریزشبکۀ جزیرهای

بهمنظور کنترل واحدهای تولیـد پراکنـده در ریزشـبکه
جزیره ای و برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب طـرح

کنترل کنندۀ اُفتی (دروپ) برای کنترل توان اکتیـو و راکتیـو،
کنترلکنندههای تناسبی  -رزونانسی در فضای ایستا ( ) 

پیشنهادی در حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی دو حلقـۀ

برای حلقۀ خارجی ولتاژ و حلقۀ داخلی جریان واحـدهای

کنترلی داخلی جریان و خارجی ولتاژ طراحی شده است .در

تولید پراکنده در ریزشبکه جزیـرهای اسـتفاده شـده اسـت.

طرح کنترلی پیشنهادی ولتاژ پایانۀ تولیـد پراکنـده  VPCCو

تولید توانهای اکتیو و راکتیو مرجع خروجی هر واحد تولید

جریان خروجی تولید پراکنده  I DGبـا اسـتفاده از تبـدیل

پراکنده ریزشبکه با استفاده از مشخصه های اُفتی فرکانس و

کالر

از فضای  abcبه  منتقل میشـود .براسـاس

مرجع ] [11توان های لحظه ای اکتیو و راکتیو بـا اسـتفاده از
رابطه های ( )1و ( )2با مؤلفههای ولتاژ و جریان در فضـای
 قابل محاسبه خواهند بود.
()1

P  v i  v i

()2

Q  v i  v i

ولتاژ مطابق رابطههای ( )3و ( )4تعیین میشود:
()3

) Pref  P0  K pf ( f 0  f

()4

) Qref  Q0  K qv (V0  V

که در آن  Q0 ، P0مقادیر پیشفـرض تـوان اکتیـو و
راکتیو هر واحد تولید پراکنده در وضعیت متصل به شـبکۀ
سراسری است .پارامترهـای  V0 ، f 0بـهترتیـب مقـادیر

با استفاده از دو فیلتر پایین گذر 4مرتبۀ اول مؤلفه

DC

فرکانس و ولتاژ نامی و پارامترهای  V ، fبهترتیب فرکانس

توان های اکتیو و راکتیو استخراج و به کنترلکننده توان اُفتی

و ولتاژ شینه نقطه اتصال مشتر و ضرایب  K pfو K qv

اعمال میشـود .فرکـانس قطـع (  ) cفیلتـر پـایین گـذر

مربوط به کنترلکننده دروپ اند .پارامترهـای Qref ، Pref

 10 rad / sدر نظر گرفته شده است .در طرح پیشنهادی از

مقادیر مرجع توان اکتیو و راکتیو اصالحشده هر واحد تولید
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پراکنده در وضعیت جزیره ای هستند .خروجی کنترلکننـده

خطی کالسیک با ضرایب ثابت نمیتواننـد پاسـخ مناسـب

اُفتی توان اکتیو و راکتیو شامل مقادیر مرجع برای فرکانس و

خود را در گستره وسیعی از نقاط کار حفظ کنند؛ بنـابراین

دامنۀ ولتاژ سیستم سه فازه خواهد بود .تولید سـیگنالهـای

استفاده از کنترلکنندههای غیرخطی بهنگام که ضـرایب آن

ولتاژ مرجع سه فازه نیز با تبدیل کالر از فضای  abcبه

متناسب با وضعیت کاری تغییر کند ،امری ضروری اسـت.

 منتقل میشود .مقادیر مرجع * Vو * Vبهصـورت

درواقع هدف اصلی کنترلکننـدۀ پیشـنهادی تنظـیم بهنگـام

مداوم با ولتـاژ پایانـه تولیـد پراکنـده  Vو  Vمقایسـه

ضرایب کنترل کننده ولتاژ بهمنظور حفظ سطح ولتاژ نامی و

میشوند و خطا به سیستم کنترل فازی تناسبی  -رزونانسی

بهبود پاسخ گذرا در حین وقوع وضعیت جزیـره ای و نیـز

بهنگام اعمـال مـیشـود .ضـرایب کنتـرلکننـدۀ تناسـبی -

حین وقوع تغییرات بار در ریزشـبکۀ جزیـره ای اسـت .در

رزونانسی متناسـب بـا دامنـۀ خطـا (  ) eو تغییـرات خطـا

روش کنترلی پیشنهادی ضرایب کنتـرلکننـده متناسـب بـا

(  ) eدر دو محــور  و  بــرای رســیدن بــه مق ـدار

شرایط براساس یک منطق فازی بهینه شده تغییر مـیکننـد.

مطلوب مرجع تغییر میکنند .بـا توجـه بـه نبـود عملکـرد

کنترلکنندۀ فازی برخالف کنترلرهای کالسیک ،بدون نیاز به

صحیح بخش انتگرال گیر کنتـرل کننـده رزونانسـی در اثـر

مدل ریاضی سیستم با استفاده از تعدادی قوانین که در قالب

عـــواملی نظیـــر تغییـــرات فرکـــانس ســـیگنال ورودی و

اگر  -آنگاه فازی بیان میشوند ،به کنترل سیستم میپردازند.

متفــاوتشــدن ســیگنال ورودی بــا فرکــانس رزونانســی

عملکرد بهینۀ کنترلکنندههای فازی ،بستگی به تنظیم مناسب

کنترلکننده ،در طرح پیشنهادی برای رفع مشکل فوق پارامتر

پارامترهای آن دارد .ازجمله پارامترهای قابل تنظیم سیسـتم

فرکانس مرجع تولیدشده توسـط کنتـرلکننـده اُفتـی تـوان

فازی ،ضرایب مقیاس ،توابع عضویت ،قواعد فازی ،ضرایب

بهعنوان یک ورودی برای کنترلکنندۀ تناسبی  -رزونانسـی

وزنــی قواعــد ،الگــوریتمهــای اســتنتاج فــازیســازی و

ولتاژ و جریان در نظر گرفته شده است .کنترلکنندۀ جریان

غیرفازیکننده هستند .تنظـیم کلیـۀ ایـن پارامترهـا نیازمنـد

به صورت کنترل کنندۀ تناسبی  -رزونانسی با ضرایب ثابـت

آزمایشهای مکرر و درواقع براساس سعی و خطا است .در

در طرح پیشنهادی لحاظ شـده اسـت .درنهایـت خروجـی

این مقاله برای تنظیم دقیق پارامترها این موضوع در قالـب

کنترل کنندۀ جریان مجدداً از فضای  به ، abcتبدیل و

مسئلۀ بهینهسازی مطرح شده است؛ البته با توجه به کثـرت

سیگنالهای کلیدزنی واحد تولید پراکنده ،فراهم و به اینورتر

زیاد پارامترها بهمنظور کاهش حجـم بـار محاسـباتی فقـط

واحد تولید پراکنده ارسال میشود.

ضرایب مقیاس بهمنظور تنظیم با الگوریتم بهینهسازی تکامل
5

تفاضلی انتخاب شده است .اسـتراتژی تنظـیم پارامترهـای

 -1- 3ساختار کنتـرل کننـدۀ بهنگـام تناسـبی -

کنترلکنندۀ ولتاژ مبتنی بر منطق فازی با الگوریتم بهینهسازی

رزونانسی ولتاژ

در شکل ( )4نمایش داده شده اسـت .ورودیهـای کنترلـر

با توجه به اینکه ریزشبکه ،ساختار کامالً غیرخطی دارد
و دینامیک آن همواره در حال تغییر است ،کنترل کننده هـای

شامل خطا و تغییرات خطا ولتاژ و خروجی آن ضرایب تِرم
تناسبی و رزونانسی است.
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شکل ( :)4استراتژی تنظیم پارامترهای کنترلکننده ولتاژ تناسبی -رزونانسی با الگوریتم بهینهسازی تکامل تفاضلی

سیستم استنتاج فازی کنترلر پیشنهادی از نوع ممدانی به
دلیل کارابودن آن در محیطهای مـبهم و اسـتفاده از دانـش
انسانی انتخاب شده است .توابع عضویت برای متغییرهـای
ورودی و خروجی برای کاهش بار محاسباتی و حافظه مورد
نیاز از نوع تابع مثلثی و متقارن در نظر گرفته شده است .در
کنترل کنندۀ پیشنهادی متغیرهای ورودی و خروجی سیسـتم
فازی با هفت متغییر زبانی تعریف شدهاند .این متغییرها بـا
برچسب های مثبت بزرگ ،6مثبت متوسط ،7مثبت کوچک،8

شکل ( :)5ت وابع عضویت سیگنالهای ورودی و خروجی

صفر ،9منفی کوچک ،10منفی متوسط11و منفی بزرگ 12و بـا
 % 50همپوشـانی در نظـر گرفته شدهاند .در شکل ( )5توابع
عضویت در نظر گرفته شده بـرای سـیگنال هـای ورودی و
خروجی در بازه ] [- 1 1نشان داده شده اسـت .در سیسـتم
فازی پیشنهادی عملگر فازی ( )ANDاز نوع  Minاسـت و
مقدار عددی خروجی سیستم فازی بـا بـهکـارگیری روش
مرکز ثقل ناحیه 13در مرحلۀ غیرفازیسازی حاصل میشود.
قوانین سیستم استنتاج فـازی و توابـع عضـویت براسـاس
ارزیابی کیفی از سیستم قدرت تحت مطالعـه و بـه صـورت
تجربی با انجام شبیه سازیهـای مختلـف طـی سـناریوهای
مختلف ریزشبکه ،انتخاب و تعیین شده اند که بهترتیـب در
جدول ( )2و ( )3مشخص شدهاند.

جدول ( :)2قوانین سیستم استنتاج فازی برای ضریب تناسبی

طراحی و تنظیم کنترل کنندۀ بهنگام با الگور یتم تکامل تفاضلی برای واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر ...
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جدول ( :)3قوانین سیستم استنتاج فازی برای ضریب رزونانسی

ج) عمل تقاطع:
طی این عمل تعـدادی جمعیـت جدیـد  Zبـا ترکیـب
عضوهای  X iو  Y iمطابق رابطۀ ( )6حاصل میشود کـه
خواص خود را از  X iو  Y iبه ارث

میبرند.

if rand  CR

()6

otherwise

i

Y ,
Zi   i

X ,

که در آن jrand  1,2,..., mاست.
د) عمل انتخاب:
اگر مقدار برازندگی جواب جدیـد تولیدشـده بهتـر از

 -2- 3الگوریتم بهینهسازی تکامل تفاضلی

جواب قبلی باشد ،جایگزین آن میشود؛ در غیر این صورت

الگــوریتم بهینــهســازی تکامــل تفاضــلی روشــی از
الگوریتمهای تکاملی است و توانـایی کـاوش در فضـاهای
جستجوی وسیع با ابعاد باال را داراست .سرعت همگرایـی
باال و احتمال پایین گیرافتادن در کمینههـای محلـی نیـز از
دیگر ویژگیهای این روش بهینهسازی است ] .[12سه عامل
اصلی این الگوریتم ،جهش ،تقـاطع و انتخـاب اسـت .سـه
پــارامتر کنترلــی الگــوریتم تکامــل تفاضــلی شــامل انــدازه
جمعیت  ، NPضریب مقیاس  Fو احتمال تقاطع  CRاست.
فرآیند مراحل عملکردی این الگوریتم بهترتیب زیر است.
الف) تولید جمعیت اولیه:
جمعیت اولیه شامل  NPعضو بهصورت تصادفی تولید
میشود؛ بهطوریکه هر یک از جواب ها در محدودۀ فضای
جواب مسئله باشند .در یک مسئله با فضای جسـتجوی

m

بعــــدی ســــاختار  iاُمــــین عضــــو بــــهصــــورت
)  X i  ( x1i , x2i ,..., xmiاست.
طی این عمل در هر تکرار عضوهای جدیدی توسط سه
عضو از بین اعضای جمعیت به صـورت تصـادفی و کـامالً
متفاوت از هم ایجاد میشوند .روند ایجاد یک عضو جدید
()5

میشود.

)) Y i (t )  x r 3 (t )  F.( x r1 (t )  x r 2 (t

که در آن  r1, r 2, r3  1, NPسه عدد صحیح تصادفی
نامساوی و پارامتر  Fعدد ثابت و مثبت است که بیشتر 0/5
در نظر گرفته میشود.

()7

)) Z i , fit ( X i (t ))  fit ( Z i (t
X (t  1)   i
 X , otherwise
i

کــــه در آن ))  fit ( X i (tو ))  fit ( Z i (tمیــــزان
برازندگی عضوهای  X iو  Z iاست.
ه) توقف:
فرآیند جستجو تا زمانی ادامه پیدا مـیکنـد کـه معیـار
توقف الگوریتم برآورده شود.
در الگوریتم تکامـل تفاضـلی همـۀ جـواب هـا شـانس
مساوی برای انتخابشدن دارند .پس از اینکه یـک جـواب
جدید با عمل جهش و عمل تقاطع تولید شد ،جواب جدید
با مقدار قبلی مقایسه میشود و در صورت بهتربودن میزان
برازندگی جایگزین میشود.

 -3- 3تابع هدف

ب) عمل جهش:

در تکرار  tمطابق رابطۀ ( )5تولید

همان جواب قبلی در تکرار بعد جستجو باقی میماند.

انتخاب تابع هدف مناسب در فرآیند بهینه سازی عامـل
بسیار مهمی است .در ایـن مقالـه یکـی از اهـداف اصـلی
طراحی کنترلر ،بهبود پاسخ زمـانی سیسـتم اسـت .کـاهش
خطای ماندگار سیستم ،کاهش میزان فراجهش و فروجهش
مناسب از عوامل تأثیرگذار در بهبود پاسخ سیستماند .در این
مقاله برای تأمین اهداف فوق در پارامتر ولتاژ ریزشبکه تابع
هدف به صورت انتگرال حاصلضرب زمان در قـدر مطلـق
خطا ( )ITAEمطابق رابطه ( )8در نظر گرفته شده است.
Ts

()8

) Fitness _ functuion   t ( Vref  Vo
0
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پارامتر  TSمدت زمان انجـام محاسـبات بعـد از وقـوع

شبیه سازیهای مختلـف در بـازه [ ،]0/01- 100تعـداد کـل

جزیرهای یا تغییرات بار در ریزشبکه جزیرهای است .تکن یک

تکرار برای الگوریتم بهینـه سـازی تکامـل تفاضـلی  100و

 ITAEخطاهایی که بعد از مدت طـوالنی وجـود دارنـد را

جمعیت اولیه  50در نظر گرفتـه شـده اسـت .پارامترهـای

بسیار سنگینتر از خطاها در شروع پاسخ وزندهی میکنـد.

بهدستآمده از الگوریتم بهینه سازی مربوط به ضرایب بهینه

وجود ضرب زمانی در تابع هدف ،خطا را بیشتر در مراحل

کنترل کنندۀ بهنگام تناسبی  -رزونانسی ولتاژ و نیز ضـرایب

ماندگار جریمه میکند ،بنابراین بهطور مؤثر زمان نشست را

در نظر گرفته شـده بـرای کنتـرل کننـدۀ جریـان تناسـبی -

کاهش میدهد .همچنین به سبب وجود خطـای مطلـق در

رزونانسی ،فرکانس قطع کنترلرهای تناسـبی  -رزونانسـی،

تابع هدف حداکثر درصد اضافه جهش نیـز حـداقلسـازی
میشود.

ضریب کنترل اُفتی توان اکتیو  -فرکانس و ضـریب کنتـرل
اُفتی توان راکتیو  -ولتاژ در طرح کنترلی پیشنهادی  -که در

 -4- 3سناریوهای مختلف عملکرد
ریزشبکه مورد مطالعه در سناریوهای عملکردی مختلف
برای تنظیم بهینه ضرایب سیستم فازی کنترلکنندۀ تناسبی -

شکل ( )3نمایش داده شـده اسـت  -در جـدول ( )5ارائـه
شدهاند.
جدول ( :)5پارامترهای مربوط به طرح کنترلی پیشنهادی

رزونانسی ولتاژ با الگوریتم بهینه سـازی بهـرهبـرداری شـده
اســـت .در جـــدول ( )4ســـناریوهای مختلـــف کـــاری

3
25
50

'K r

8

'K rr

4

رنج تغییرات

کنترلکننده

5

c
Kp

S Local load  [10  160]KVA

تناسبی -رزونانسی

20

Kr

جریان

4

c

S DG 2  [10  80]KVA

کنترلکننده

0/0001

K pf

S Local load  [10  160]KVA

اُفتی توان

0/002

K QV

ضرایب سیستم فازی کنترلکنندۀ ولتاژ مشخص شدهاند.

کنترلکننده
تناسبی -رزونانسی ولتاژ

جدول ( :)4سناریوهای مختلف عملکردی ریزشبکه
سناریو
وقوع جزیرهای

20

تغییرات بار در
ریزشبکۀ

K

'
K pp

شبیهسازیشده روی ریزشبکۀ مورد مطالعه برای تنظیم بهینۀ

تعداد

'
p

S DG1  [10  80]KVA

20

S Motor  [20  100]KVA

جزیرهای

PNonlinear  [50  100]KW

برای هر عضو جمعیت از الگوریتم بهینه سـازی مقـدار
تابع هدف برای کل سناریوهای در نظر گرفته شده محاسبه
می شود .این فرآیند بـهطـور پیوسـته در تعـداد تکرارهـای
تعیینشده برای الگـوریتم بهینـهسـازی ،انجـام و درنهایـت
'

'

مقادیر بهینه برای ضـرایب  K r' ، K pp ، K pو ' K rrبـا
الگوریتم بهینهسازی تکامل تفاضلی بـا مینـیممسـازی تـابع
هدف تعیین میشوند .درخور ذکر است محدودۀ تغییـرات
برای پارامترهای کنترلکننده با توجه به مالحظات پایداری و
حفظ عملکرد مناسب کنتـرلکننـدۀ پیشـنهادی طـی انجـام

 -4ارزیابی و بررسی نتایج شبیهسازی
بهمنظـور نشـاندادن عملکـرد و کـارآیی روش کنتـرل
پیشنهادی طـی سـناریوهای وقـوع وضـعیت جزیـره ای در
وضعیت های تولیدی مختلف واحـدهای تولیـد پراکنـده و
تغییرات بار محلی در وضعیت جزیره ای ریزشـبکه در ایـن
بخش ارزیابی شده است.

 -1- 4وقوع جزیرهای در شرایط عدم تعادل توان
در این آزمایش مقدار توان منابع تولیـد پراکنـده و بـار
محلی به گونـه ای در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه میـزان
نامتعادلبودن توان تولیدی و مصرفی ریزشبکه قبل و بعد از

طراحی و تنظیم کنترل کنندۀ بهنگام با الگور یتم تکامل تفاضلی برای واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر ...
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1.5

وقوع وضعیت جزیره ای درخور توجـه باشـد تـا شـرایطی

1

سخت برای کنترل ریزشبکه جزیره ای حکمفرما باشـد .بـه

0.5

مصرف بار محلی در مقدار  160کیلووات و مقادیر  Prefو

-0.5

 Qrefواحدهای تولید پراکنده بهطور یکسان بـهترتیـب در

-1

مقادیر  20کیلووات و صفر کیلووار تنظیم شـده اسـت .در
لحظه  t=0/5ثانیه کلیـد قـدرت ( ،)CBبـاز و ریزشـبکه از

0.75

از سناریو قبل و در زمان  t=0/51ثانیه با الگوریتم تشخیص
وضعیت جزیره ای مطابق مرجع [ ،]10شناسایی و در همان
زمان فرمان بـرای غیرفعـالشـدن کنتـرل کننـدۀ جریـانی و
فعالشدن طرح کنتـرل پیشـنهادی بـرای واحـدهای تولیـد
پراکنده صادر می شود .بالفاصله بعـد از فعـالشـدن طـرح
کنترلی پیشنهادی برای تـأمین بـار محلـی ریزشـبکه تـوان
واحدهای توان پراکنده ،افزایش می یابد و هر دو واحـد در
مقدار توان نامی قرار میگیرند .تـوان مصـرفی خروجـی و
ولتاژ پایانه واحدهای تولید پراکنـده قبـل و بعـد از وقـوع
جزیرهای بهترتیب در شکل ( )8و ( )9نشان داده شده است.

0.7

0.65

0.55
)Time (s

0.6

0.45

0.5

0.4

-1.5
0.35

شکل ( :)7ولتاژ پایانه واحد تولید پراکندۀ ریزشبکه

شبکۀ سراسری جـدا مـی شـود و وضـعیت جزیـره ای رخ
میدهد .وضعیت جزیرهای به سبب افت ولتاژ شدید سریعتر

)Voltage (p.u

همین منظور در وضعیت متصل به شبکۀ سراسـری مقـدار

0

 -2- 4تغییر بار در ریزشبکه جزیرهای
در این آزمایش ریزشبکه در وضعیت عملکرد جزیرها ی
بوده و مقدار بار محلی 100کیلووات اسـت .در لحظـه

t=1

ثانیه یک بار موتوری با ظرفیت  60کیلوولت آمپر با ضریب
توان  0/8پس فاز به شبکه متصل میشـود .سیسـتم کنتـرل
پیشنهادی بهمنظور پاسخ دهی به بار متصلشده سریعاً اقدام
به افزایش توان تولیدی واحدهای تولید پراکنده مـیکننـد.
توان خروجی و ولتاژ نقطه اتصال مشتر واحدهای تولیـد
پراکنده قبل و بعد از اتصال بار موتوری بهترتیب در شـکل
( )10و ( )11نشان داده شده است .با بررسـی شـکل مـوج
ولتاژ پایانه تولید پراکنده مشـخص مـیشـود کنتـرل کننـدۀ

همان طور که مشخص است کنترل کنندهی پیشنهادی پاسخ

پیشنهادی پاسخ مطلوبی را برای حفظ ولتـاژ ریزشـبکه در

مطلوب را برای تنظیم ولتاژ ریزشبکه و دستیابی بـه پاسـخ

مقدار نامی و دستیابی به پاسخ نهایی پس از زمـان گـذرای

نهایی پس از زمان گذرای کوتاه در این سناریو بسیار سخت

کوتاه فراهم میکند.

فراهم میکند.
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شکل ( :)6توان خروجی واحدهای تولید پراکندۀ ریزشبکه

شکل ( :)8توان خروجی واحدهای تولید پراکندۀ ریزشبکه

)Active Power (p.u

1

1
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شکل ( :)12ولتاژ تولید پراکنده در کنترلکنندۀ با ضرایب ثابت

)Time (s

شکل ( :)9ولتاژ پایانه واحد تولید پراکندۀ ریزشبکه

همانطور کـه مشـخص اسـت شـکل مـوج ولتـاژ در

 -3- 4مقایسه عملکرد روش پیشنهادی
در این بخش بـهمنظـور نمـایش قـدرت کنتـرل کننـدۀ
پیشنهادی عملکرد آن با کنترل کننـدۀ پیشـنهادی در مرجـع
[ ]13و کنترل کنندۀ فازی با ضرایب ثابت طی شرایط وقوع
وضعیت جزیره ای در لحظـه  t=0/5در مقـدار بـار محلـی
 120کیلووات مقایسه شده است .شکل مـوج ولتـاژ پایانـه
واحد تولید پراکنده برای هر یک از کنترل کننده بهترتیب در
شکلهای ( )13( ،)12و ( )14نشان داده شده است.

کنترل کنندهی پیشنهادی با طی زمان گذرای کوتاه در مقدار
نامی  1 p.uتثبیت میشود .این در حالی است که کنترلکنندۀ
پیشنهادی مرجع [ ]13زمان گذرای طوالنیتری برای رسیدن
به مقدار مطلوب  1 p.uدارد و کنترل کنندۀ فازی با ضرایب
ثابت نیز با قدری خطای حالت ماندگار همراه است.

 -5نتیجهگیری
به سبب ماهیت غیرخطی ساختار ریزشبکه و تغییـرات

1

کنترلکننده هایی با ضرایب ثابت برای همـۀ وضـعیت هـا و

0.5

شرایط عملکرد ریزشبکه امکانپذیر نخواهد بـود .طراحـی

0

)Voltage (p.u
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مداوم توپولـوژی ریزشـبکه دسترسـی بـه پاسـخ بهینـه بـا
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بهمنظور بهبود پاسخ گذرا ،نگهداشـتن پارامترهـای اساسـی
ریزشبکه در نزدیکی مقادیر نـامی و همچنـین بـه حـداقل

-1

0.4

مناسب کنترلرهای واحدهای تولیـد پراکنـده در ریزشـبکه

رساندن تغییرات آنهـا در حالـت گـذر و تغییـرات بـار در

-1.5
0.35

وضعیت عملکرد جزیره ای از اولویت های مهـم و اساسـی

شکل ( :)10ولتاژ تولید پراکنده در کنترلکنندۀ پیشنهادی

برای بهرهبرداری صحیح از زیرشبکه است .در این پژوهش
چالش کنترل ولتاژ ریزشبکه به صورت مسئله بهینـه سـازی،
1.5

مطرح و برای تعیین پارامترهای کنترل کنندۀ ولتاژ بهنگـام از

1

الگوریتم بهینهسازی تکامل تفاضلی استفاده شده است.
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