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اعتفادُ اس رٍػ اهپذاًظ هجاسی لابل تٌظین جْت تمغین تَاى
راکتیَ در ریشؽبکِ ّای جشیزُ ای
هٌیز اؽزفی ،هْذی باًضاد

علی اکبزسادُ کالت ،علی دعتفاى

داًؾکذُ هٌْذعی بزق ٍ رباتیک

داًؾکذُ هٌْذعی بزق ٍ رباتیک

داًؾگاُ صٌعتی ؽاّزٍد

داًؾگاُ صٌعتی ؽاّزٍد

عطز  :3ؽْز ،کؾَر

عطز  :3ؽْز ،کؾَر

عطز  :4آدرط ایویل  -اختیاری

چکیذُ — یک رٍػ رایج بزای کٌتزل تمغین تَاى در ریشؽبکِّای
جشیزُ ای رٍػ افتی هتذاٍل اعت .اها بِ دلیل افت ٍلتاص هتفاٍت رٍی
اهپذاًظ خطَط ٍاحذّای تَلیذ پزاکٌذُ ،تمغین تَاى راکتیَ در ریشؽبکِ
با اعتفادُ اس ایي رٍػ بِ طَر صحیح اًجام ًویؽَد .لذا بزای حل ایي
چالؼ رٍػ اهپذاًظ هجاسی پیؾٌْاد ؽذُ اعت ٍ ایي همالِ با اعتفادُ اس
رٍػ اهپذاًظ هجاسی عولکزد رٍػ افتی هتذاٍل ٍ درًتیجِ صحت
تمغین تَاى راکتیَ ٍ بِ دًبال آى جزیاى چزخؾی را بْبَد هیبخؾذ.
بِهٌظَر بزرعی عولکزد رٍػ پیؾٌْادی ،یک ریشؽبکِ جشیزُای ًوًَِ
در هحیط  PSCAD/EMTDCؽبیِعاسی هیؽَدً .تایج حاصل اس
ؽبیِعاسی ًؾاى هیدّذ کِ رٍػ اهپذاًظ هجاسی لابل تٌظین پیؾٌْادی
لادر اعت با بْبَد رٍػ افتی هتذاٍل عالٍُ بز تمغین صحیح تَاى راکتیَ
در ؽزایط عولکزد هعیي ریشؽبکِ ،تمغین تَاى را با درًظزگزفتي تغییزات
بار بِ صَرت صحیح هحمك عاسد.
ٍاصُّای کلیذی — ریشؽبکِ جشیزُای هبتٌی بز ایٌَرتز ،تمغین تَاى

همذهِ
 -.1اختیاری
عطز  :4آدرط ایویل
دس سیستنّبی تَاى الکتشیکی سٌتی سْن ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ

1

افضایص قبثلتَجْی یبفتِ است .دس هیبى سبختبسّبی تَلیذ پشاکٌذُ هتعذد دس
2

دستشس ،سیضضجکِ ثیطتشیي اًعؽبفپزیشی ٍ قبثلیت اؼویٌبى سا ثشای
سیستنّبی تَاى هْیب هیکٌذ .یک سیضضجکِ هیتَاًذ دس دٍ حبلت جضیشُای ٍ
هتصل ثِ ضجکِ عول کٌذ .هعوَالً هٌبثع تَلیذ پشاکٌذُ هجتٌی ثش ایٌَستش ثب
عولکشد هَاصی ثشای تغزیِ ثبسّبی ثحشاًی دس قبلت یک سیضضجکِ جضیشُای
سبهبًذّی هیضًَذ .دس حبلت جضیشُای ّذف اص کٌتشل سسیذى ثِ تقسین
صحیح تَاى است ٍ ّش ٍاحذ تَلیذ پشاکٌذُ ثبیذ تَاًبیی تغزیِ ثبس کل
هتٌبست ثب ظشفیت تَاى خَد سا داضتِ ثبضذ [.]1
سٍضی کِ عوذتبً ثشای کٌتشل تقسین تَاى دس سیضضجکِ جضیشُای داسای
ایٌَستشّبی ثب عولکشد هَاصی استفبدُ هیضَد ،کٌتشل افتی 3ثش اسبس
هطخصِّبی افتی طًشاتَسّبی سایج ثذٍى ًیبص ثِ استجبغ ٍ ّوبٌّگی دس هیبى
ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ است .دس کٌتشل تقسین تَاى دس سیضضجکِ ،کٌتشل افتی
ًسجت ثِ سٍشّبی دیگش ساحتتش ٍ قبثلاعتوبدتش است [.]2

راکتیَ ،رٍػ افتی هتذاٍل ،اهپذاًظ هجاسی لابلتٌظین.
1

)Distributed Generation (DG
Microgrid
3
Droop Control
2

استفبدُ اص سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین جْت تقسین تَاى ساکتیَ دس سیضضجکِ ّبی جضیشُ ای
ضطویي کٌفشاًس هٌؽقِای سیشد –  1396تْشاى ،ایشاى

دسحبلیکِ تقسین صحیح تَاى حقیقی هیتَاًذ ثٍِاسؽِ سٍش افتی

 .2.2رٍػ افتی هتذاٍل

فشکبًس-تَاى حقیقی ( )P-ωثِ دست آیذ اهب تقسین تَاى ساکتیَ ثب استفبدُ اص

ؼجق ساثؽِ ( ،)2( ٍ )1تَاى حقیقی لحظِای  ٍ pتَاى ساکتیَ لحظِای q

سٍش افتی داهٌِ ٍلتبط-تَاى ساکتیَ ( )Q-Vثِ دلیل عذم تؽجیق اهپذاًس

سِ فبص ثب استفبدُ اص ٍلتبط ٍ جشیبى خشٍجی هحَسّبی  βαدس هشجع سبکي

خؽَغ تغزیِ ثِخَثی اًجبم ًویضَد [ .]3لزا دس ایي هقبلِ سٍش اهپذاًس

هحبسجِ هیضًَذ [.]6

هجبصی قبثل تٌظین جْت اصالح سٍش افتی هتذاٍل ٍ تحقق تقسین صحیح
تَاى ساکتیَ ٍ ّوچٌیي کبّص جشیبى چشخطی اص ؼشیق ججشاى عذم تؽجیق

()1

اهپذاًس خؽَغ تغزیِ پیطٌْبد هیضَد.

()2

دس اداهِ هقبلِ؛ ثخص  2کٌتشل افتی هتذاٍل سا اسائِ هیکٌذ ،دس ثخص  3ثِ

) p  1/ 5(v  i   v  i 

) q  1/ 5(v  i   v  i 

کِ  i  ، i  ، v  ، v ثِ تشتیت ٍلتبط ٍ جشیبى خشٍجی هحَسّبی α ٍ β

هفَْم سٍش اهپذاًس هجبصی ٍ کٌتشل پیطٌْبدی آى هیپشداصد .ثشای اسصیبثی

دس هشجع سبکي ّستٌذ.

سٍش پیطٌْبدی تحلیل ًتبیج ضجیِسبصی دس ثخص  4ثیبى هیگشدد.

ّش یک اص تَاىّبی لحظِای هحبسجِ ضذُ دس ثبال ضبهل هؤلفِّبی ٍ ac
ّ dcستٌذ .ثخص  ،dcضبهل تَاىّبی حقیقی ٍ ساکتیَ هتَسػ است کِ اص

 .2تمغین تَاى با کٌتزل افتی هتذاٍل

عجَس تَاىّبی حقیقی ٍ ساکتیَ لحظِای اص فیلتشّبی پبییيگزس ثب
فشکبًس  LPFؼجق سٍاثػ ( )4( ٍ )3ثِ دست هیآیذ [.]6

 .2.1همذهِ
ثِؼَسکلی ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ فشکبًس حبلت دائوی یکسبى داسًذ،

()3

ثٌبثشایي تقسین تَاى حقیقی تَسػ  P-ωثِصَست صحیح اًجبم هیضَد.

()4

ثشخالف فشکبًس ،کٌتشل داهٌِ ٍلتبط ثِ خبؼش عذم تؽجیق افت ٍلتبط سٍی

) P  1/ 5[LPF / (LPF  s )](v  i   v  i 
) Q  1/ 5[LPF / (LPF  s )](v  i  v  i 

اهپذاًس خؽَغ ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ پیچیذُ است .دسحبلیکِ تَاى

کِ  Q ٍ Pثِ تشتیت تَاىّبی حقیقی ٍ ساکتیَ هتَسػ ّستٌذ .دس

حقیقی ثِ فشکبًس ٍاثستِ است ،تقسین تَاى ساکتیَ تَسػ ٍ Q-Vاثستِ ثِ

کٌتشلکٌٌذُ هحلی ،کٌتشل افتی هسئَل تؽجیق داهٌِ ٍ فشکبًس ٍلتبط هشجع

داهٌِ ٍلتبط ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ است .لزا ثب دس ًظش گشفتي افت ٍلتبط

هؽبثق تَاىّبی حقیقی ٍ ساکتیَ هتَسػ ٍ دس ًتیجِ کٌتشل تقسین تَاى ثیي

خػ ،اًحشاف ٍلتبط ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ ثِ دلیل افت ٍلتبطّبی هتفبٍت

ٍاحذّب است .کٌتشلکٌٌذُّبی افتی  Q-V ٍ P-ωثِ تشتیت ثِصَست سٍاثػ

سٍی اهپذاًسّبی هتفبٍت خؽَغ هَجت تفبٍت ًسجت تقسین تَاى ساکتیَ

( )6( ٍ )5تعشیف هیضًَذ [.]3

ثب ًسجت افتی ضَد کِ تقسین ًبدسست تَاى ساکتیَ ًبهیذُ هیضَد [.]2 ,1

()5

سٍشّبی هتعذدی ثشای ثْجَد صحت تقسین تَاى ساکتیَ تَسػ سٍش

()6

افتی پیطٌْبد ضذُ است کِ یکی اص ایي سٍشّب سٍش اهپذاًس هجبصی است
کِ ثِ تقلیذ اص اهپذاًس فیضیکی اهب ثذٍى اتصبل فیضیکی پیطٌْبد هیضَد [,3

   *  k p P
V V *  k qQ



V

V V *  k qQ

.]4

*

V

* k p P

*



min

V min

الصم ثِ رکش است کِ دس ایي هقبلِ کٌتشل هحلی هٌبثع تَلیذ پشاکٌذُ ضبهل
Q

کٌتشل افتی ٍ کٌتشل اهپذاًس هجبصی دس هشجع سبکي اًجبم هیضَد لزا تجذیل
کالسک ثشای تجذیل هتغیشّب ثیي قبة هشجع  βα ٍ abcاتخبر هیضَد.

Q max

P
) (

Pmax

)

(

ضکل  :1هطخصِّبی افتی الف ، P-ω :ة.Q-V :

ثٌبثشایي الصم است ٍلتبط خبصى ٍ جشیبى سِ فبص اًذاصُگیشی ضذُ دس خشٍجی

کِ  V ٍ ωثِ تشتیت فشکابًس ٍ داهٌاِ ٍلتابط خشٍجای هشجاع سا اسائاِ

ایٌَستش ثِ سیگٌبلّبی هعبدل دس قبة هشجع  βαتجذیل ضًَذ [.]5

هیکٌٌذ V * ٍ  * ،ثِ تشتیت فشکبًس ٍ داهٌِ ٍلتبط ًبهی k q ٍ k p ،ثِ تشتیت

2

استفبدُ اص سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین جْت تقسین تَاى ساکتیَ دس سیضضجکِ ّبی جضیشُ ای
ضطویي کٌفشاًس هٌؽقِای سیشد –  1396تْشاى ،ایشاى

ظشایت افتی ّ Q-V ٍ P-ωستٌذ .ضاکلّابی -1الاف ٍ -1ة ثاِ تشتیات

ثٌبثشایي اص ساثؽِ (ٍ )9ظعیت تقسین تَاى ساکتیَ ٍاحذّب ثِصَست

هطخصِّبی افتی  Q-V ٍ P-ωسا ًطبى هیدٌّذ.

ساثؽِ ( )10ثِ دست هیآیذ.

 .2.3تمغین تَاى راکتیَ

()10

ضکل  2هذاس هعبدل یک سیضضجکِ جضیشُای ثب دٍ ٍاحذ تَلیذ پشاکٌذُ

کِ Q 2 ٍ Q1

هجتٌی ثش ایٌَستش سا ًطبى هیدّذ.

ثِ تشتیت تَاى ساکتیَ خشٍجی k q 2 ٍ k q 1 ،ثِ تشتیت

ظشایت افتی ٍ Q-Vاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ ّ 2 ٍ 1ستٌذ .اصایيسٍ ٍاحذّبی

Q2 V
droop 2
R 2  jX 2

Q1 k q 2 k q 1  k q 2


Q1  Q 2
Q2 k q1

V droop 1 Q1

VL
1

V L ine 2

تَلیذ پشاکٌذُ دس تقسین تَاى ساکتیَ ًسجت ظشفیتّبی خَد سا توکیي
هیکٌٌذ [.]8 ,2

R 1  jX

V Line 1
Load

حبل ثب دس ًظش گشفتي افت ٍلتبط خػٍ ،لتبط  V Lثِصَست ساثؽِ (ٍ )11
هعبدلِ افتی ثشای دٍ ٍاحذ هَاصی ثِصَست ساثؽِ ( )12هیضَد.
()11

DG1

DG2

V 1 V Line 1 V 2 V Line 2

V  k q 1Q1 V Line 1 V  k q 2Q 2 V Line 2
*

()12

ؽکل  :2هذار هعادل ریشؽبکِ با دٍ ٍاحذ تَلیذ پزاکٌذُ.

ثب استفبدُ اص سٍش افتی ٍ Q-V ٍ P-ωلتبط هشجع ( ٍ )V droopاحذ تَلیذ

ثٌبثشایي ثب اًجبم هحبسجبت ٍ هشتتسبصی ساثؽِ ( ٍ )12اًجبم هحبسجبت

پشاکٌذُ ثب فشکبًس ٍ داهٌِ دلخَاُ ثِصَست ساثؽِ ( )7ایجبد هیضَد.
()7

*

ساثؽِ ( ٍ )13سپس ساثؽِ ( )14ثِ دست هیآیذ.

) V droop  2V sin(t

()13

هطخصِ افتی  Q-Vثش اسبس اختالف ٍلتبط ثیي ثبس هحلی ٍ خشٍجی

k q 1Q1 V Line 1  k q 2Q2 V Line 2

()14

ٍاحذ تَلیذ پشاکٌذُ است .ثشای یک خػ هختلػ ثب هقبٍهت  ٍ Rساکتبًس ،X

k q 1Q1  k q 2Q2  V Line

دس ساثؽِ ( V Line ،)14هعشف اختالف داهٌِ افت ٍلتبط خؽَغ است.

افت ٍلتبط خػ کِ ثب  V lineهطخصضذُ ،هیتَاًذ ثِصَست یک تبثع خؽی اص
تَاى ساکتیَ خشٍجی ٍاحذ تَلیذ پشاکٌذُ ؼجق ساثؽِ ( )8تقشیت صدُ ضَد

ثب تقسین ؼشفیي ساثؽِ ( )14ثش عجبست  ، k q 1Q 2ساثؽِ ( )15ثشای ثیبى

[.]7

ٍظعیت تقسین تَاى ساکتیَ ٍاحذّب حبصل هیضَد.
()8

R  P  X Q
*V

V line V droop V L

()15

ثٌبثشایي ؼجق ساثؽِ ( )8ثِ دلیل تفبٍت دس اهپذاًسّبی خؽَغ افت

لزا ؼجق ساثؽِ ( V Line ،)8سا هیتَاى ثِصَست ساثؽِ ( )16ثیبى کشد.

ٍلتبط سٍی اهپذاًسّبی خؽَغ ًیض هتفبٍت است کِ ایي هَجت تقسین
ًبدسست تَاى ساکتیَ هیضَد [.]7

()16

ثذٍى دس ًظش گشفتي افت ٍلتبط خػٍ ،لتبط ثبس هحلی ثب ٍلتبط خشٍجی

کِ

ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ تقشیت صدُ هیضَد کِ دسًتیجِ داهٌِ ٍلتبط ٍاحذّبی

) (R1P1  R 2 P2 )  (X 1Q1  X 2Q 2
*V

R 2 R1 X 2 X 1

،

ٍ

،

V Line V Line 1 V Line 2 

ثِ تشتیت ساکتبًس ٍ هقبٍهت خؽَغ 2 ٍ 1

ّستٌذ.

تَلیذ پشاکٌذُ ثب عولکشد هَاصی دس سیضضجکِ ثب یکذیگش ثشاثشًذ

ثب تَجِ ثِ ساثؽِ ( )16( ٍ )15هیتَاى دسیبفت کِ تقسین تَاى ساکتیَ ثب

یعٌی .V droop1 V droop 2 :اصایيسٍ هعبدلِ افتی (ساثؽِ ( ))6ثشای دٍ ٍاحذ

استفبدُ اص کٌتشل افتی هتذاٍل ثِدسستی اًجبم ًویضَد ،صیشا افت ٍلتبط،

هَاصی دس ضکل 2هیتَاًذ ثِصَست ساثؽِ ( )9ثیبى ضَد.
()9

Q1 k q 2 V Line k q 1  k q 2  k q Q1 V Line





Q 2 k q 1 k q 1Q 2
Q2
k qQ 2

پبساهتشّبی دیگش ضبهل ٍلتبط هشجع ٍ ٍلتبط عولکشد حذاقل سا تحت تأثیش

V *  k q 1Q1 V *  k q 2Q 2

3

استفبدُ اص سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین جْت تقسین تَاى ساکتیَ دس سیضضجکِ ّبی جضیشُ ای
ضطویي کٌفشاًس هٌؽقِای سیشد –  1396تْشاى ،ایشاى

قشاس هیدّذّ .وچٌیي ثب تَجِ ثِ ساثؽِ ( )16هیتَاى دسیبفت کِ ثب کٌتشل

سٍی اهپذاًس هجبصی ٍ هذل اهپذاًس هجبصی دس هشجع    سا هیتَاى

اهپذاًس خؽَغ هیتَاى  ٍ V Lineهتعبقجب تقسین تَاى ساکتیَ سا کٌتشل کشد ٍ

هستقیوبً اص جشیبى خػ ثب استفبدُ اص سٍاثػ ( )23( –)17تعییي ًوَد [.]11

اصایيسٍ سٍش اهپذاًس هجبصی پیطٌْبد هیضَد [.]7 ,2

()17

دس سیضضجکِ جضیشُای عذم تؽجیق اهپذاًس خؽَغ تغزیِ هٌبثع تَلیذ
()18

پشاکٌذُ هیتَاًذ هَجت جبسی ضذى جشیبىّبی چشخطی دس ثیي ایٌَستشّب
ضَد ٍ هوکي است هٌبثع تَلیذ پشاکٌذُ دچبس اظبفِ جشیبى ضًَذ .ثٌبثشایي

()19

حذاقل کشدى جشیبى چشخطی اهشی هْن ٍ ظشٍسی ثِ ضوبس هیسٍد [.]9 ,7
()20

V   Z v  i o ,

V   (Rv  jX v )  i o ,

) V   j V   (Rv  j X v )  (i o ,  ji o , 

V   j V   (Rv  X v )i o ,   j (Rv  X v )i o ,

 .3رٍػ اهپذاًظ هجاسی لابل تٌظین پیؾٌْادی

()21

اثتذا دس ایي قسوت سٍش ثْجَد صحت تقسین تَاى ساکتیَ هجتٌی ثش

()22

اهپذاًس هجبصی اسائِ هیضَد .اهپذاًس هجبصی ثب ّذف ثْجَد صحت تقسین

V   ( Rv  X v )i o , 
V   (Rv  X v )i o ,
X v 
( )23
Rv 

تَاى ساکتیَ دس سیضضجکِ تَسػ کٌتشل ٍلتبط ،اص ؼشیق اًتخبة هقذاس اهپذاًس
هجبصی هٌبست استفبدُ هیضَد .ضکل  3هَقعیت فشظی اهپذاًس هجبصی سا

R
Zv   v
X v

دس ایي هقبلِ ثشای کٌتشل پخص تَاى ساکتیَ ثِصَست صحیح ،اهپذاًس

ًطبى هیدّذ.

هجبصی ثِ دٍ سٍش ثبثت ٍ قبثل تٌظین کٌتشل هیضَد .دس سٍش اٍل کِ

Q ref

Q

Zref

VL

Z1

هجتٌی ثش اهپذاًس هجبصی ثبثت است ،ثب استفبدُ اص اؼالعبت هشثَغ ثِ
Zv

اهپذاًس خؽَغ کِ هعوَالً ّن ثِساحتی دس دستشس ًیستٌذ [ ،]3هیتَاى

V
Load

اهپذاًس هَسدًیبص ثشای تحقق تقسین صحیح تَاى ساکتیَ سا ؼجق ساثؽِ ()23
تعییي ًوَد .اهب دس سٍش دٍم کِ هجتٌی ثش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین است،
اهپذاًس هجبصی هیتَاًذ ثذٍى ًیبص ثِ اؼالعبت گستشدُ دس هَسد هطخصبت

DG1

Reference DG

خؽَغ ثب استفبدُ اص افت ٍلتبط هجبصی ٍ ثب ّذف فشاّن ًوَدى تقسین

ؽکل  :3هذار هعادل ریشؽبکِ بزای پیادُعاسی اهپذاًظ هجاسی.

صحیح تَاى ساکتیَ تٌظین ضَد.

دس ایي هقبلِ ثب اًتخبة هٌبثع تَلیذ پشاکٌذُ ثب اهپذاًس خػ تغزیِ ثضسگ
تش ثِ عٌَاى ٍاحذ هشجع یعٌی ثب فشض  Z 1  Z 2دس سیضضجکِ ضکل  ،2ثشای

دس هقبیسِ ثب سٍش اٍل (اهپذاًس هجبصی ثبثت) اًتظبس هیسٍد ،دس سٍش

تحقق تقسین صحیح تَاى ساکتیَ ،اهپذاًس هجبصی ثبیذ ثِگًَِای ؼشاحی

دٍم (اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین) اهپذاًس هجبصی ثِگًَِای کٌتشل ضَد کِ

ثشقشاس ضَد ٍ عذم تؽجیق اهپذاًس ججشاى

سیضضجکِ ثتَاًذ ثِ تغییشات اعوبلی دس سیضضجکِ ًظیش تغییش دس ثبس سا ثشای

ضَد کِ ضشغ
ضَد .کِ

Zv

ٍ

Z 1  Z v  Z ref

Z ref

تحقق تقسین صحیح تَاى ساکتیَ پبسخ دّذ ٍ دس صحت تقسین تَاى ساکتیَ

ثِ تشتیت اهپذاًس هجبصی ٍ هشجع ّستٌذ.

خللی ایجبد ًطَد ٍ ،ثِ عجبستی کٌتشلکٌٌذُ ًسجت ثِ ایي تغییشات هقبٍم

افت ٍلتبط هجبصی اص ٍلتبط هشجع حبصل اص سٍش افتی (  )V droopثشای

ثبضذ .دس ضکل  4سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین ثب کٌتشل هَلفِ هقبٍهت

تحقق اهپذاًس هجبصی کن هیضَد [ .]2ثشای تقلیذ اثش یک سلف ٍاقعی ،اص

ٍ ساکتبًس اهپذاًس هجبصی هحقق هی ضَد.

جشیبى خػ ثشای هحبسجِ افت ٍلتبط سٍی اهپذاًس هجبصی )  (Vفیذثک

ثب تَجِ ثِ ضکل  4ایي کٌتشلکٌٌذُ ضبهل یک اًتگشال گیش ثب ثْشُ قبثل

گشفتِ هیضَد ٍ سپس اص ٍلتبط هشجع ایجبدضذُ تَسػ کٌتشلکٌٌذُّبی تَاى

کٌتشل  mاست کِ ثب دس ًظش گشفتي ٍاحذ هشجع ) ٍ ، (Q refاحذّبی دیگش

ثشای تَلیذ ٍلتبط هشجع ًْبیی ایٌَستش )  (V refکبستِ هیضَد [.]10 ,7

تَاى ساکتیَ آى سا ثِعٌَاى هشجع دًجبل هیکٌٌذ ٍ هتغیش اهپذاًس هجبصی nv

تحقق اهپذاًس هجبصی ثب افت ٍلتبط هجبصی صَست هیگیشد [.]3 ,2

تٌظین هیضَد.

هذلسبصی اهپذاًس هجبصی ًیض دس هشجع سبکي اًجبم هیضَد .افت ٍلتبط
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V 

+

+

nv

io,

nv

 .4.1هَرد الف :رٍػ اهپذاًظ هجاسی لابل تٌظین
nv

-+

m/τs

nv

V 

++

nv

Q ref

ضکل -6الف تب -6ج عولکشد سٍش افتی هتذاٍل ٍ اهپذاًس هجبصی
قبثل تٌظین سا ًطبى هیدٌّذ .دس فبصلِ صهبًی اٍل ( 0تب  1ثبًیِ) صشفب سٍش

Qi

i o ,

افتی هتذاٍل ٍ دس فبصلِ صهبًی دٍم ( 1تب  2ثبًیِ) سٍش اهپذاًس هجبصی ًیض
اعوبل هیضَد.

ؽکل  :4تٌظین هتغیز اهپذاًظ هجاسی.

ثب تَجِ ثِ ضکل -6الف ،تقسین تَاى حقیقی ّوَاسُ ثب استفبدُ اص سٍش

ثٌبثشایي تَسػ ایي کٌتشلکٌٌذُ هقذاس هقبٍهت ٍ ساکتبًس هجبصی ؼجق

افتی  P-ωثِصَست صحیح اًجبم هیضَد ٍ ّش دٍ ٍاحذ ثِ هیضاى ثشاثشی دس

ساثؽِ ( )24ثشای فشاّن ًوَدى تقسین صحیح تَاى ساکتیَ دس ضشایػ هختلف

تغزیِ تَاى حقیقی ثبس سْین ّستٌذ.

حبکن دس سیضضجکِ داسای هقذاسی هتغیش است.

10.0k
8.0k

کِ  Q1  Qrefثیبًگش خؽبی تَاى ساکتیَ است .ثب تَجِ ثِ ساثؽِ ( ،)24ثب
تٌظین هٌبست پبساهتش  mخؽبی تَاى ساکتیَ قبثلکٌتشل است .دسٍاقع،

اعوبل اهپذاًس

6.0k

هجبصی پیطٌْبدی

4.0k
2.0k

2s

هقذاس  nvیک پبساهتش کٌتشلی اظبفی ٍ اًعؽبفپزیش جْت ثشآٍسدُ سبختي

0.0 0s

1s

استفبدُ اص قبلت

) Active Pow er (W

()24

) (Q1  Q ref

m

s

)P(DG2

nv 

)P(DG1

12.0k

ا

الف
)Q(DG1

)Q(DG2

هجبصی پیطٌْبدی

سٍش کٌتشل پیطٌْبدی تَسػ ضجیِسبصی یک سیضضجکِ جضیشُای ًوًَِ
هبًٌذ ضکل  5دس ًشمافضاس  PSCAD/EMTDCاسصیبثی هیضَد .سیضضجکِ
2s

ضجیِسبصیضذُ هتطکل اص دٍ ٍاحذ تَلیذ پشاکٌذُ هجتٌی ثش ایٌَستش یکسبى ثب

1s

)R eactive Pow er(VAr

 .4ؽبیِ عاسی

اعوبل اهپذاًس

0.0
-1.0k
-2.0k
-3.0k
-4.0k
-5.0k
-6.0k
-7.0k
-8.0k0s

ة

خؽَغ تغزیِ هتفبٍت ٍ یک ثبس دس ثبس هطتشک است.

Circulating Current
DG1

هجبصی پیطٌْبدی

0.10
0.00
-0.10

DG2

-0.20

Load

2s

0s

1s

)circulating current (A

اعوبل اهپذاًس

0.20

ج
ؽکل :6الف :تمغین تَاى حمیمی ،ب :تمغین تَاى راکتیَ ،ج :جزیاى

ؽکل  :5ریشؽبکِ هَرد ؽبیِعاسی.

چزخؾی.

هطخصبت ٍاحذّبی تَلیذ پشاکٌذُ تحت ضجیِسبصی دس جذٍل  2دادُ

اص ضکل -6ة ثٍِظَح هطخص است کِ ثب استفبدُ اص سٍش افتی Q-

ضذُ است .ثب ٍجَد هٌبثع ثب ظشفیت تَاى یکسبى ،هٌبثع تَلیذ پشاکٌذُ ثبیذ ثِ

 Vدس فبصلِ صهبًی اٍل تَاى ساکتیَ دٍ ٍاحذ تَلیذ پشاکٌذُ هسبٍی ًیستٌذ ٍ

ؼَس هسبٍی دس تقسین تَاى حقیقی ٍ ساکتیَ ثبس ضشکت کٌٌذ.

ثِ عجبستی تقسین تَاى ساکتیَ ثِ صَست ًبدسست اًجبم هیضَد .دس حبلی کِ
اص فبصلِ صهبًی دٍم هطبّذُ هیضَد کِ ثِ هحط اعوبل سٍش اهپذاًس
هجبصی قبثل تٌظین تقسین صحیح تَاى ساکتیَ هحقق هیضَد.

5
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)Q(DG1

)Q(DG2

-1.0k

ضذُ اص عذم تؽجیق اهپذاًس خؽَغ تغزیِ هیتَاًذ ّن صهبى ثب ثْجَد تقسین

تغییش ثبس

تغییش ثبس

تَاى ساکتیَ جشیبى چشخطی ثیي هٌبثع سا ًیض کبّص دّذ.

-2.0k
-3.0k
-4.0k
-5.0k

 .4.2هَرد ب :تغییز بار

3s

ثٌبثشایي دس هقبیسِ ثب سٍش اهپذاًس هجبصی ثبثت ،ثب استفبدُ اص سٍش

دس سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین است .ثِ ایي هٌظَس ،هقبٍهت ٍ

اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین ،سیستن کٌتشلی قبدس است ثب تٌظین هتغیش

ساکتبًس ثبس ثِ تشتیت ثِ هقذاس  0/314 ٍ 0/5اّن کبّص دادُ هیضًَذ.

اهپذاًس هجبصی دس ضکل -7ج تغییشات ثبس سا ثِ هٌظَس تحقق تقسین صحیح

ضکلّبی -7الف ٍ -7ج عولکشد سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین سا

تَاى ساکتیَ دًجبل کٌذ.

دس حعَس تغییش ثبس دس فبصلِ صهبًی  1تب  2ثبًیِ ًطبى هیدٌّذ .ثب تَجِ ثِ
ضکل -7ة ثب اعوبل تغییش ثبس دس ثبًیِ  1تقسین تَاى ساکتیَ ثِصَست صحیح

ً.5تیجِگیزی

اداهِ هییبثذ دس صَستی کِ ؼجق ضکل ( 8سٍش اهپذاًس هجبصی ثبثت)،
ثبٍجَدایٌکِ سٍش اهپذاًس هجبصی ثبثت فعبل است اهب ثب تغییش ثبس دس فبصلِ

دس ایي هقبلِ ثب استفبدُ اص اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین پیطٌْبدی ،اثش عذم

صهبًی  1تب  2ثبًیِ ،تقسین هسبٍی تَاى ساکتیَ اص ثیي هیسٍد.
)P(DG2

2s

3s

1s

تؽجیق اهپذاًس خؽَغ تغزیِ ثش صحت تقسین تَاى ساکتیَ ججشاى ضذ.
16.0k
14.0k
12.0k
10.0k
8.0k
6.0k
4.0k
2.0k
0.00s

دسًتیجِ تقسین تَاى ساکتیَ تَسػ هٌبثع هتعذد ثْجَد یبفت ٍ ّوچٌیي جشیبى
چشخطی دس هیبى هٌبثع کبّص یبفت .ثب تَجِ ثِ ضجیِسبصیّب ثب اعوبل سٍش

) Active Pow er (W

تغییش ثبس

تغییش ثبس

اهپذاًس هجبصی ثبثت ٍ قبثل تٌظین تقسین تَاى ساکتیَ صحیحی حبصل ضذ.
دسحبلی کِ سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین ،ثِهٌظَس تحقق تقسین صحیح
تَاى ساکتیَ ،اهپذاًس هجبصی سا ثشای پبسخ ثِ تغییش ثبس تٌظین کشد اهب سٍش
اهپذاًس هجبصی ثبیت ًسجت ثِ تغییش ثبس هقبٍم ًجَد ٍ تقسین صحیح تَاى

الف
)Q(DG1

)Q(DG2

-2.0k
-3.0k
-4.0k
-5.0k

3s

-6.0k
0s

1s

سٍش اهپذاًس هجبصی ثبیت هٌعؽفتش است.

)R eactive Pow er(VAr

تغییش ثبس

تغییش ثبس

ساکتیَ اص ثیي سفت .دسًتیجِ سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین ًسجت ثِ

0.0
-1.0k

2s

ضویوِ
جذٍل  :2هؾخصات ریشؽبکِ هَرد هطالعِ
مشخصات ریششبکه

ة
Virtual Impedance

1.20

خاسن فیلتز LCL

 52میکزو فاراد

1.00
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فزکانس نامی

 21هزتش
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3s
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1/8میلی هانزی

0.80

2s

1s

ؽکل  :8تمغین تَاى راکتیَ در رٍػ اهپذاًظ هجاسی ثابت.

ّذف اص ایي قسوت ثشسسی اثش تغییش ثبس ثش عولکشد تقسین تَاى ساکتیَ

)P(DG1

2s

-6.0k 0s

)R eactive Pow er(VAr

ثب تَجِ ثِ ضکل -6ج سٍش پیطٌْبدی ثب حزف عذم تؽجیق ٍلتبط حبصل

0.0

مشخصات خطوط

ج

خط تغذیه 1

 1/2+j1/520اهم

خط تغذیه 5

 1/5+j1/582اهم

مشخصات کنتزلکننذه

ؽکل  :7الف :تمغین تَاى حمیمی ،ب :تمغین تَاى راکتیَ ،ج :هتغیز اهپذاًظ
هجاسی در رٍػ اهپذاًظ هجاسی لابل تٌظین.
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استفبدُ اص سٍش اهپذاًس هجبصی قبثل تٌظین جْت تقسین تَاى ساکتیَ دس سیضضجکِ ّبی جضیشُ ای
 ایشاى، تْشاى1396 – ضطویي کٌفشاًس هٌؽقِای سیشد

 اهم1/0+j1/0

امپذانس مجاسی ثابت

1/112

بهزه انتگزال گیز

هٌابع
]1[

]2[

]3[

]4[

]5[
]6[

]7[

]8[

]9[

]11[
]11[

7

Y. Zhu, F. Zhuo, F. Wang, B. Liu, R. Gou, and Y.
Zhao, "A Virtual Impedance Optimization Method
for Reactive Power Sharing in Networked
Microgrid," IEEE Transactions on Power
Electronics, vol. 31, pp. 2890-2904, 2016.
C. Dou, Z. Zhang, D. Yue, and M. Song, "Improved
Droop Control based on Virtual Impedance and
Virtual Power Source in Low-Voltage Microgrid,"
IET Generation, Transmission & Distribution, vol.
11, pp. 1046-1054, 2016.
H. Mahmood, D. Michaelson, and J. Jiang, "Accurate
Reactive Power Sharing in an Islanded Microgrid
Using Adaptive Virtual Impedances," IEEE
Transactions on Power Electronics, vol. 30, pp.
1605-1617, 2015.
H. Zhang, S. Kim, Q. Sun, and J. Zhou, "Distributed
Adaptive Virtual Impedance Control for Accurate
Reactive Power Sharing Based on Consensus Control
in Microgrids," IEEE Transactions on Smart Grid,
vol. PP, pp. 1-13, 2016.
M. A. A.-S. Suleiman M. Sharkh, Georgios I.
Orfanoudakis, Babar Hussain Power Electronic
Converters for Microgrids: Wiley-IEEE Press, 20.14
Y. Han, P. Shen, X. Zhao, and J. M. Guerrero, "An
Enhanced Power Sharing Scheme for Voltage
Unbalance and Harmonics Compensation in an
Islanded Microgrid," 2016.
R. Moslemi and J. Mohammadpour, "Accurate
Reactive Power Control of Autonomous Microgrids
Using an Adaptive Virtual Inductance Loop,"
Electric Power Systems Research, vol. 129, pp. 142149, 2015.
H. Mahmood, D. Michaelson, and J. Jiang, "Reactive
Power Sharing in Islanded Microgrids Using
Adaptive
Voltage
Droop
Control,"
IEEE
Transactions on Smart Grid, vol. 6, pp. 3052-3060,
2015.
Y. Chen, J. M. Guerrero, Z. Shuai, Z. Chen, L. Zhou,
and A. Luo, "Fast Reactive Power Sharing,
Circulating Current and Resonance Suppression for
Parallel Inverters Using Resistive-Capacitive Output
Impedance," IEEE Transactions on Power
Electronics, vol. 31, pp. 5524-5537, 2016.
H. Nikos, "Intelligent Local Controllers," in
Microgrids:Architectures and Control, ed: WileyIEEE Press, 2014.
Y. W. Li and C.-N. Kao, "An Accurate Power
Control Strategy for Power-Electronics-Interfaced
Distributed Generation Units Operating in a LowVoltage Multibus Microgrid," IEEE Transactions on
Power Electronics, vol. 24, pp. 2977-2988, 2009.

