
:تهیه کننده
نیما مهدیان دهکردی

ریزشبکه ها
مفاهیم، روش های کنترلي، چالش ها
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معرفی علم کنترل❑

مقدمه و توجیه اهمیت مسئله❑

بررسی چالش های موجود در ریزشبکه❑

ه بهبود عملکرد سیستم کنترل ولتاژ و جریان منابع ریزشبک❑

ه هابهبود عملکرد دینامیکی سیستم تقسیم توان در ریزشبک❑

بازیابی ولتاژ و فرکانس ریزشبکه ❑

نتیجه گیری و پیشنهادها❑
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سیستم کنترلیاسامانه کنترل
تحت مدیریت به منظور کنترل نمودن و به مجموعه ابزار و تمهیداتی اطالق می شود که

.مورد استفاده قرار می گیردسامانه  هاوفرایندهارفتارقرار دادن 

را مهندسی کنترل قادر است به روشی منظم اجزای الزم برای انجام منظوری مشخص
.تعیین کند

وداردوجودمشخصیدستگاهکهاستاینهستیممواجهآنباعملدرکهآنچه
اندبتوسامانه کلتاکندطراحیگونه ایبهراسامانه بقیهبایدکنترلمهندس

چنینویژگی های.دهدانجامراخاصیوظیفهوسازد؛برآوردهرامفروضیمشخصات
.شودبیانریاضيصورتبهبایدسامانه ی
.باشدآمدهباربهخرابيکهمي شودمشخصجایيدرکنترلعلماهمیت
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سامانه  کنترل حلقه بسته
ه  هایسامان.داردمستقیماثرکنترلعملبرخروجیسیگنالآندرکهاستسامانه ی

کهاندازکارخطایسیگنال.هستندپسخوردیکنترلسامانه  هایبسته،حلقهکنترل
تامی شوداعمالکنترل کنندهبهاست،پسخوردسیگنالوورودیسیگنالبینتفاضل

حلقه»اصطالح.برساندمطلوبمقداربهراسامانه خروجیودهد؛کاهشراخطا
.داردداللتسامانه خطایکاهشبرایپسخوردیعملازاستفادهبر«بسته

نمونه ها
خانگییخچال های

خودکارآبگرمکن های
.دارندترموستاتیکنترلکهمنازلخودکارگرمایشسامانه  های

کنترلسامانهازنمونه ایخودکهراهنماچراغ هایپشتدرمنتظراتومبیل هایتعداداگر
رکزمبهراحاصلاطالعاتوبشماریمپیوستهشهرازشلوغیمنطقهدرراهستندبازحلقه

.داشتخواهیمبستهحلقهسامانه یکنیم،ارسالراهنماچراغ هایکامپیوتریکنترل
کنترلکروز
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دروآن هادینامیکبررسیوسیستم هاریاضیمدل سازیبهکنترلمهندسی
ازهدف.می پردازدنظرموردسیستم هایبرایکنترل کننده هاطراحینهایت،
رفتارباابقمطرفتاریداشتنبهکنترلتحتسیستمواداشتنکنترل کنندهطراحی
ت،دقسرعت،قبیلازمختلفیمعیارهایمی تواندمطلوبرفتار.می باشدمطلوب
.باشد…وزمانسوخت،مصرف
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کنترل خطی
کنترل چند متغیره
کنترل غیر خطی

کنترل مقاوم
کنترل تطبیقی

کنترل پیشن بین
کنترل دیجیتال
کنترل هوشمند
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تغییرات شبکه

مشکالت افزایش نیاز به انرژی

تمایل به کاهش گازهای گلخانه ای

نفوذ روز افزون انرژی های تجدید پذیر

فتوولتاییک

باد

تولید پراکنده و ریزشبکه
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ریزشبکه

یک شبکه برق کوچک هماهنگ با:

منابع تولید پراکنده

بارهای مختلف

منابع ذخیره انرژی
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افزایش قابلیت اطمینان تامین برق

افزایش کیفیت توان

 استفاده بهینه از انرژی با استفاده فراوان از منابعCHPو انرژی های نو

افزایش رقابت در بازار برق و کاهش قیمت برق

ای در کنترل پذیری باالی منابع مبتني بر مبدل های الکترونیک قدرت که به صورت گسترده

ریزشبکه استفاده مي شوند

مهمترین مزایای ریز شبکه ها
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مشخصات حالت دینامیکي و حالت دائمي منابع

از جمله منابع بادی و خورشیدیغیر قابل کنترل بودن توان بعضي از منابع

وفور بارهای نامتعادل و تک فاز

کاهش سطح جریان اتصال کوتاه به علت استفاده از منابع کانورتری

حساسیت در برابر بارهای هارمونیکي و نامتعادل

امکان استفاده از لینک مخابراتي به علت محدودیت گستره جغرافیایي

مدیریت توان و انرژی منابع
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:سیستم ریز شبکه•
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 (وولتاییکاز جمله انرژیهای بادی و فت)منابع تولید پراکنده با توان غیرقابل کنترل

 (سوختياز جمله میکروتوربین و پیل) منابع تولید پراکنده با توان قابل کنترل

 (از جمله باتری و ابر خازن) منابع ذخیره ساز انرژی

منابع تولید پراکنده ترکیبي

سطح ولتاژ و منابع تشکیل دهنده ریزشبکه

 (ولت400)ریزشبکه ولتاژ پایین

سه فاز

تک فاز

 (کیلو ولت20)ریزشبکه ولتاژ متوسط

ریز شبکه از نظر سطح 
ولتاژ

کهمنابع تشکیل دهنده ریزشب
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کاهش تلفات
هزینه کمتر
کنترل ساده تر

DCریزشبکه 

ACریزشبکه 
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 افزایش قابلیت اطمینان در مقایسه با ریزشبکهAC وDC

 افزایش بازده در مقایسه با ریزشبکهAC وDC

حداقل تعداد مبدل ها

دمزایای ریزشبکه هیبری
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:مدل مداری سیستم ریز شبکه•
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کنترل سلسله مراتبي
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کنترل سلسله مراتبي ریز شبکه
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،حلقه داخلی کنترل جریان اینورتر به منظور افزایش پایداری سیستم کنترل ولتاژ

 حلقه کنترل ولتاژ اینورتر به منظور حفظ ولتاژ متعادل با حداقل اغتشاش و مقاوم در برابر
دینامیک های مختلف بار،

ذرای حلقه تقسیم توان متشکل از کنترل کننده دروپ اصالح شده به منظور بهبود پاسخ حالت گ
سیستم،

ه شده با شبکه حلقه کنترل بازیابی فرکانس و ولتاژ ریزشبکه به منظور سنکرون کردن ریزشبکه جزیر
اصلی در هنگام وصل مجدد،

 حلقه کنترل ولتاژ باسdcاینورتر به منظور تامین یک منبع ولتاژdc قوی در هنگام تغییرات سریع
.بار

هساختار کنترل سلسله مراتبي ریز شبک
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 نیکی مدلسازی و تحلیل دینامیکی بارهای خطی و غیرخطی شامل جریان های هارمو: مدلسازی ریز شبکه

و میان  هارمونیکی، خطوط شبکه توزیع و از همه مهمتر منابع تولید پراکنده

   ردیابي و کمینه کردن خطای حالت دائم

 حفظTHDبار ، ولتاژ، جریان تزریقی به شبکه و در حالت جزیره ایدر حالت متصل به شبکه: پایین

THDکمی داشته باشد  .

حفظ تعادل جریان در حالت متصل به شبکه و تعادل ولتاژ در حالت جزیره ای

و حفظ کیفیت ولتاژ و جریانحداقل کردن اثر اغتشاشات بر سیستم

بهبود عملکرد دینامیکي سیستم تقسیم توان در ریزشبکه ها

 بازیابي ولتاژ و فرکانس ریزشبکه

مقاوم بودن در برابر نامعیني های سیستم و نقطه کار

زمان نشست و پهنای باند مناسب، زمان صعودباالزدگی:  حفظ کارایي سیستم ،

سادگي پیاده سازی

اهداف
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کنترلي در زمینه ریزشبکههای چالش
(حالت متصل به شبکه)

فیلتر و باس )قطعیت ها بر روی پارامترهای اینورتر عدمDC( (امپدانس شبکه)و شبکه

 و نویز روی ولتاژ شبکه و عدم تعادل در ولتاژ شبکه(هارمونیک)وجود انواع اغتشاش های مختلف

 وجود انواع اغتشاش های مختلف روی باسDCورودی اینورتر و در نظر گرفتن دینامیک آن

  در نظر گرفتن ساختارهای متفاوت برای فیلتر خروجی اینورترL,LC,LCL

در نظر گرفتن خاصیت غیرخطی سلف فیلتر و مدلسازی مناسب آن

خروجی بودن مدل سیستم در دستگاه -ورودی چند-چندdq

نظر گرفتن دینامیک باس درDC (غیرخطی شدن سیستم)در بحث های مدلسازی

در نظر گرفتن اثر تجمعی اینورترهای متصل به شبکه
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(حالت جزیره ای)کنترلي در زمینه ریزشبکه های چالش

فیلتر و باس )قطعیت بر روی پارامترهای اینورتر عدمDC( بارهای ریزشبکهو

 وجود انواع اغتشاش های مختلف روی باسDCورودی اینورتر و در نظر گرفتن دینامیک آن

در نظر گرفتن خاصیت غیرخطی سلف فیلتر  و مدلسازی مناسب آن

خروجی بودن مدل سیستم در دستگاه -ورودی چند-چندdq

بودن بارهانامتعادل

ریزشبکه در حضور بارهای توان ثابتولتاژکنترل

انواع بارهای غیرخطی با هارمونیک و میان هارمونیک های نامعینوجود

نظر گرفتن دینامیک باس درDC و تاثیر آن روی( غیرخطی شدن سیستم)در بحث های مدلسازی

کنترل ولتاژ ریزشبکه

 کنترل ولتاژ غیرمتمرکز در یک ریزشبکه شامل چندین واحدDG
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مدلسازی جامع و دقیقی در حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی انجام نشده است.

 اکثر روش ها طراحی کنترل کننده را در دستگاهdqانجام داده اند.

اکثر روش ها از مدل خطی استفاده می کنند و تمام عدم قطعیت های سیستم را در نظر نمی گیرند.

اثر غیرخطی بودن سلف فیلتر در سیستم در نظر گرفته نشده است.

 اکثر روش ها دینامیک باسDCرا در نظر نمی گیرند.

 اکثر روش هاMIMO بودن سیستم را در نظر نمی گیرند.

ک های تحلیل پایداری ولتاژ و فرکانس ریز شبکه در حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی با هارمونیک و میان هارمونی

.نامعین انجام نشده است

جمع بندی روش های موجود در زمینه کنترل ریز شبکه
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جمع بندی روش های موجود در زمینه کنترل ریز شبکه
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(کنترل داخلي)کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه 

مدلسازی
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مدلسازی

کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه
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کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه

شبیه سازی
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کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه

شبیه سازی

32



کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه

شبیه سازی
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ت کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه با قابلی
(کنترل داخلي)جبرانسازی هارمونیک و میان هارمونیک 

مدلسازی
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 مقاوم نسبت به اغتشاشاتmatch وmismatch

خاصیت دفع اغتشاش

پیوسته بودن سیگنال کنترلي

قانون کنترل بصورت مستقیم به سیستم اعمال مي شود

مقاوم نسبت به عدم قطعیت های پارامتری سیستم

سادگي پیاده سازی

یت کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه با قابل
جبرانسازی هارمونیک و میان هارمونیک

دفع اغتشاش توسط
high-order 

sliding-modes 

differentiator
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مدل سه فاز چهارسیمه

ت کنترل ریزشبکه در حالت متصل به شبکه با قابلی
جبرانسازی هارمونیک و میان هارمونیک

بلوک دیاگرام کنترلی
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مقایسه روش پیشنهادی با کنترل رزونانسي
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(يکنترل داخل)کنترل ولتاژ ریزشبکه در حالت جزیره ای 

مدلسازی
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کنترل ولتاژ ریزشبکه در حالت جزیره ای

مدل سه فاز چهارسیمه

بلوک دیاگرام کنترلی
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ها به ریزشبکهslaveورود 
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ان پاسخ ریزشبکه به وارد شدن بار تو
مسترaثابت به فاز 

3646



پاسخ ریزشبکه به وارد شدن بار
سه فاز شش پالسه به مستر
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31

ارپاسخ ریزشبکه به وارد شدن ب
-سه فاز شش پالسه به مستر

رزونانسيکنترل کننده 

مقایسه روش پیشنهادی
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پاسخ ریزشبکه به وارد شدن بار
aLoad2تکفاز میان هارمونیکي به فاز
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بارپاسخ ریزشبکه به وارد شدن
aزتکفاز میان هارمونیکي به فا

Load2

مقایسه روش پیشنهادی
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توالي مثبت و منفي
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THD
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مهمترین معایب روش دروپ

،میرایي کم سیستم در مقابل اغتشاشات

سلفي،-کاهش دقت تقسیم توان در شبکه های با امپدانس مقاومتي

 ،عدم توانایي روش در تقسیم توان بارهای نامتعادل و هارمونیکي

صليانحراف فرکانس و دامنه ولتاژ ریزشبکه از مقدار نامي و عدم همزماني با شبکه ا.

ترل در اینجا روش کنترل دروپ با اصالحات پیشنهاد شده به عنوان سیستم اصلي کن

تقسیم توان بین منابع انتخاب مي شود
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مشخصه دروپ

مشخصه دروپ اصالح شده

بهبود مشخص های دروپ متعارف از طریق اضافه کردن 
مشتقات توان اکتیو و راکتیو 
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توان اکتیو و رآکتیو

تحلیل سیگنال کوچک
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مستطیل خاریتانف

معادله مشخصه

رها، تعیین بازه مجاز تغییرات پارامت

نقاط کار و عدم قطعیت ها
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شبیه سازی روش پیشنهادی

58



مستطیل های خاریتانف
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مدل سیگنال کوچک•

عدم در نظر گرفتن اثر کنترل کننده های داخلی بر کنترل ثانویه•

مدل غیرخطی سیستم ریزشبکه•

مبتنی بر مدل•

یت هاعدم در نظر گرفتن دینامیک های مدل نشده سیستم شامل اغتشاشات نامعلوم و عدم قطع•

.تداخل بین حلقه کنترل ولتاژ و فرکانس بویژه در مبدل های توان باال می شود•

فرآیند سنکرون شدن سریع -بارهای حساس در ریزشبکه•

اجماع در زمان نامحدود •

(و مرکزیتوزیع شده)روش های موجود
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:روش های زمان محدود

. و خاصیت دفع اغتشاش باال، دقت باالپایداری و کارایی مقاوم•

.  اکثر روش های موجود در زمان نامحدود به اجماع می رسند•

کنترل ربات ها و فضاپیما •

: مشکل روش های موجود زمان محدود 

با ، دینامیک های مدل نشده و اغتشاشاتیکارایی خود را در مواجهه با عدم قطعیت های پارامتری•

.  دامنه و فرکانس نامعلوم از دست می دهند

.بعضی از روش ها فقط ولتاژ و یا فرکانس را بازیابی می کنند•

.ناپیوسته حاصل می شودفرآیند بازیابی توسط پروتکل های •
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شبکه مخابراتی تنک•

مدل سیگنال بزرگ•

.در نظر گرفتن اثر کنترل کننده های داخلی بر کنترل ثانویه•

مدل غیرخطی سیستم ریزشبکه•

مبتنی نبودن بر مدل•

عیت هادر نظر گرفتن دینامیک های مدل نشده سیستم شامل اغتشاشات نامعلوم و عدم قط•

در نظر گرفتن تداخل بین حلقه کنترل ولتاژ و فرکانس•

اجماع در زمان محدود•

دقت تقسیم توان بین واحدها در زمان محدود•
یر پارامتر و تغی، تغییر آرایش ریزشبکهکارایی مقاومی در برابر فعال شدن کنترل کننده•

مستقل از پارامترهای ریزشبکه طراحی

روش  پیشنهادی
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نمونه هایی از سیستم های چندعامله•
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ریزشبکه یک سیستم چندعامله•

شبکه مخابراتی تنک•
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خطی سازی فیدبک
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ردیابی در زمان محدود

تاژپروتکل پیشنهادی ول

خطای اجماع

سیستم بازیابي ولتاژ
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سپروتکل پیشنهادی فرکان

ردیابی در زمان محدود

خطی سازی فیدبک

دقت تقسیم توان

سیستم بازیابي فرکانس
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شبیه سازی روش پیشنهادی
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شبیه سازی روش پیشنهادی
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يتغییرشبکه مخابرات
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يتغییرشبکه مخابرات
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قابلیت ورود و خروج
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یمقایسه روش پیشنهاد

77



یمقایسه روش پیشنهاد
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با سپاس از حضار گرامي
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