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 به دلیل آنکه توان تولیدی به صورت مستقیم وابسته به، در منابع انرژی تجدیدپذیر مانند توربینهای بادی و سیستمهای انرژی خورشیدی:چکیده
 این ماهیت تصادفی میتواند منجر به. خروجی انرژی مزرعههای بادی و خورشیدی دارای ماهیتی تصادفی است،شرایط جوی و میزان وزش باد است
 یک ریزشبکهی، در این مقاله. کاهش کیفیت توان و قابلیت اطمینان در محل اتصال این منابع به شبکه شود،مشکالتی مانند نوسانات توان و فرکانس
 به.متصل به شبکه مبتنی بر سیستم توربین بادی و فتوولتائیک با در نظرگرفتن شرایط جوی و تغییرات سرعت باد مورد بررسی قرار گرفتهاست
. دارای سه بخش است، سیستم کنترل ذخیرهساز انرژی باتری. یک سیستم ذخیرهساز انرژی باتری به کارگرفته شدهاست،منظور کاهش نوسانات توان
 فرآیند محاسبه توان مرجع با. توان مرجع برای میراسازی نوسانات توان سیستمهای تولید پراکنده محاسبه میشود،به واسطه دو سطح کنترلی اول
 سپس توان مرجع تولید شده به سیستم کنترلی پیشنهادی مبدل منبع. انجام شدهاست،در نظرداشتن عمر مفید سیستم ذخیرهساز و حفاظت آن
 جهت صحت سنجی کاربرد سیستم ذخیرهساز انرژی باتری جهت.ولتاژ جهت کنترل مبدل اتصال دهنده ذخیرهساز باتری به شبکه داده میشود
 کارایی، نتایج به دست آمده. انجام گرفته استMATLAB/ Simulink کاهش نوسانات توان منابع تولید پراکنده شبیهسازی در محیط نرم افزار
 بهگونهای که محتوای هارمونیکی نوسانات فرکانس،سیستم کنترلی برای کاهش نوسانات توان تولیدی سیستمهای تولید پراکنده را تأیید میکند
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Abstract: In distributed generations (DG) such as wind turbines (WT) and photovoltaic systems (PV), since power production is
directly dependent on weather conditions and wind speed, their powers have an intermittent nature. This intermittent characteristic can
lead to power fluctuation, frequency deviation, reduction of power quality and reliability indexes at the Point of Common Coupling
(PCC). In this paper, a grid-tied microgrid including WT and PV is studied and the effect of weather conditions and wind speed changes
on power fluctuation and frequency deviatiom is investigated. In order to smooth the power fluctuations, a battery energy storage
system (BESS) is used. Control system of this BESS consists of three control levels. Through the first two control levels, the DGs
reference power is calculated aiming to smooth the network power. Effective life and protection of the BESS is considered in reference
power calculation process. Afterward, the generated reference power is injected to the grid proper control system of voltage source
converter connecting battery storage to PCC. In order to validate the effectiveness of BESS control system for smoothing power
fluctuations of DGs, simulations studies have been done in MATLAB/ Simulink software. The results confirm that the proposed BESS
control system is capable to reduce the output power fluctuations of DGs, Such a way that the average frequency of the fluctuations
harmonic content reduce from 15.5 to 5.4 percent.
Keywords: Battery energy storage system, Distributed generation, Photovoltaic System, Power fluctuation smoothing, Mcrogrids,
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 -1مقدمه
ادامه روند رشد بارهای الکتریکی و افزایش توان انتقالی بین شبکههای
بزرگ ،منجر به پیچیدگی و کاهش قابلیت اطمینان عملکرد سیستمهای
قدرت شدهاست .مقدار توان تولیدی و نحوه انتقال آن پاسخگوی رشد
فزاینده تقاضای انرژی الکتریکی بوده؛ لذا جهت کاهش مشکالت بیان
شده ایدهی استفاده از منابع تولید پراکنده مطرح شده است [ .]1همزمان
با رشد و توسعه منابع تولید پراکنده شبکههای فشار ضعیف معمولی نیز
از حالت غیرفعال به حالت فعال تغییر ساختار دادهاند .شبکه فعالی که
در آن فرآیند تولید ،توزیع و مصرف انرژی به صورت کنترلشده اجرا
میشوند ،تشکیل یک ریزشبکه را میدهد [ .]2ریزشبکه ترکیبی از منابع
انرژی تجدیدپذیر ،سیستمهای ذخیرهکننده انرژی (معموالً) و بارهای
کنترلشده و کنترلنشده است .منابع تولید انرژی و تجهیزات ذخیرهساز
به طور مستقیم غالبًا از طریق ادوات الکترونیک قدرت مورد بهره برداری
قرار میگیرند [.]3
به دلیل ماهیت تصادفی توان تولیدی منابع تجدیدپذیر ،توان خروجی
این منابع نوسانی است []5،4؛ که میتواند باعث کاهش کیفیت توان
تولیدی و بازده عملکرد سیستم شود .بهخصوص در مواردی که ریزشبکه
مستقل و مانند یک سیستم مجزا عمل میکند .این ماهیت تصادفی
میتواند منجر به مشکالتی مانند ،نوسانات توان و فرکانس و نیز کاهش
کیفیت توان و قابلیت اطمینان در محل اتصال این منابع به شبکه شود
[ .]3مقابله با مشکالتی از قبیل استفاده روزافزون انرژی متغیر
تجدیدپذیر ،نیازمند روشهای جبرانسازی برای کاهش نوسانات توان و
پایدارسازی فرکانس سیستم است .در این راستا ،سیستمهای ذخیرهساز
انرژی از قبیل باتریها ،چرخ طیار ،خازنهای نسل جدید و ذخیره انرژی
با فنآوری عناصر ابررسانا [ ]7،6میتوانند به عنوان جبرانساز بسیار
مفید در جهت کاهش نوسانات و افـزایش میرایی در سیستمهای قدرت
بهکار بردهشوند [ .]8همچنین با پیشرفتهای اخیر در تجهیزات ذخیره
انرژی و فناوری الکترونیک قدرت ،ضرورت استفاده از سیستمهای
ذخیرهساز انرژی و مهمتر از آن کنترل این تجهیزات بهعنوان یک راهحل
مؤثر برای بهبود قابلیت اطمینان و عملکرد ترکیبی سیستمهای انرژی
بادی و فتوولتائیک در ریزشبکه ،مورد توجه قرار گرفته است [.]9،6
برای کاهش این نوسانات روشهای مختلفی توسط مقاالت ارائه شده
است .کاهش نوسانات توان خروجی توربین بادی با کنترل زاویه پره در
مراجع [ ]10پیشنهاد شدهاست .اگرچه این روش کنترل میتواند
نوساتات توان خروجی را کاهش دهد ،ولی زاویه پره نمیتواند در مواقع
نیاز به تنظیم سریع توان خروجی مزرعه بادی ،به سرعت تغییر نماید؛
زیرا زاویه پره با سرعت  7درجه بر ثانیه تغییر میکند .مرجع [ ]11یک
روش برای کنترل توان توربینهای بادی فراساحلی ارائه کردهاست .در
این روش سیستمهای توربین بادی از طریق خطوط انتقال جریان
مستقیم ولتاژ باال  HVDCبه شبکه ساحلی متصل میباشند و بر اساس
این روش توان خروجی توربینهای فراساحلی با تغییرات سرعت باد در
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مقداری ثابت نگه داشتهمیشود .در این مرجع مبدل سمت ژنراتور کنترل
توان اکتیو خروجی توربینها را بر عهده دارند و مبدلهای سمت شبکه
برای کنترل ولتاژ لینک  DCولتاژ استفاده میشوند.
در [ ،]12تکنولوژیهای ذخیره انرژی متفاوت از لحاظ بازدهی و
قیمتشان در مقیاسهای زمانی متفاوت مقایسه شدهاند و جنبههای
کلیدی استفاده از ذخیرهسازهای انرژی بررسی شده است .در میان
تجهیزات ذخیره ساز انرژی ،باتریهای توان باال ،چرخطیارها ،ابر خازنها،
و ابررساناهای ذخیره انرژی مغناطیسی به عنوان گزینههای مناسب
ذخیرهساز انرژی شناسایی شده و کاربردهای آنها در سیستم انرژی بادی
به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاست .سیستمهای ذخیرهکننده
انرژی به عنوان یک راه حل مؤثر برای چالشهای قابلیت اطمینان و
پایداری در سیستمهای قدرت آینده با ترکیب سیستمهای توربین بادی
در مقیاسهای بزرگتر ،مناسب ارزیابی شدهاند [.]14،13
در [ ،]15به منظور کاهش نوسانات توان باد از ذخیرهساز هوای
فشرده استفاده شده است .این ذخیرهسازها نیاز به سرمایهگذاری زیادی
دارند و با اینوجود دارای دینامیک تنظیم سرعت کندی بوده و برای
مزارع بادی در مقیاس بزرگ مناسب نیستند .برای جبرانسازی نوسانات
توان خروجی توربین بادی در [ ]16از سیستم ذخیرهساز انرژی
مغناطیسی ابررسانا استفاده شده است .قیمت این تجهیز ذخیرهساز نیز
کاربرد آن را جهت کاهش نوسانات توان توربین بادی محدود کردهاست.
در مرجع [ ]17به منظور کاهش نوسانات توان خروجی سیستم
توربین بادی و سیستم انرژی خورشیدی ،یک روش کنترل مبتنی بر
ذخیرهساز انرژی باتری لیتیوم یون فسفات پیشنهاد شدهاست .در این
مرجع برای کنترل وضعیت حالت شارژ باتری روشهای مختلفی مورد
مطالعه قرار گرفتهاند .مراجع [ ]19،18یک مدل عمومی برای سیستم
ذخیرهساز انرژی باتری پیشنهاد دادهاند .در این مراجع باتری بهوسیله
یک منبع ولتاژ کنترلشده سری با یک مقاومت ثابت مدل شدهاست .این
منبع ولتاژ کنترل شونده وابسته به وضعیت حالت شارژی باتری است و
رفتار باتری را به خوبی و دقیق مدلسازی میکند.
در این مقاله ،یک ریزشبکه مبتنی بر سیستم توربین بادی و سیستم
فتوولتائیک در حالت متصل به شبکه و با در نظرگرفتن شرایط جوی و
تغییرات سرعت باد که سبب ایجاد نوسانات توان خروجی در هر دو
سیستم تولید پراکنده موجود است ،همراه با یک سیستم ذخیرهساز
انرژی باتری )BESS(1جهت کاهش این نوسانات از دید شبکه مورد
بررسی و شبیهسازی قرار گرفتهاست .سسیستم کنترلی ذخیرهساز انرژی
باتری دارای سه بخش است که به واسطه دو سطح کنترلی اول توان
مرجع برای میراسازی نوسانات توان سیستمهای تولید پراکنده ،با در
نظرداشتن عمر مفید سیستم ذخیرهساز و حفاظت آن ،محاسبه میشود.
در نهایت توان مرجع محاسبه شده در دو سطح اولیه سیستم کنترلی به
سیستم کنترلی پیشنهادی مبدل منبع ولتاژ جهت تحریک کلیدهای
مبدل اتصالدهنده سیستم ذخیرهساز به شبکه ،دادهمیشود .همچنین
بر خالف اکثر کارهای انجامشده در این مقاله از مزیت تزریق توان راکتیو
توسط مبدل نیز به منظور پشتیبانی ولتاژ در نقطه اتصال مشترک
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بهرهگیری شدهاست .تأثیر وجود سیستم ذخیرهساز انرژی باتری در
کاهش نوسانات فرکانس متوسط در سیستم قدرت بررسی شده است .در
این مدل ،سیستم ذخیرهساز انرژی با سیستمهای تولید پراکنده در لینک
 DCمشترک نیست ،بلکه از طریق یک مبدل که توانایی کارکرد در دو
ناحیه کاری یکسوکنندگی و معکوسکنندگی را دارد ،به شین PCC
متصل است .در ادامه جزئیات این سیستم تشریح و نتایج شبیهسازی آن
مورد بررسی قرار میگیرد.

هستند .توانهای مرجع در حقیقت توانهایی هستند که جهت تزریق
توان توسط سیستم انرژی خورشیدی تعریف میشوند [.]21
vq 
vd 
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 -2ساختار ریزشبکه مورد بررسی
بلوک دیاگرام کلی ریزشبکه مورد بررسی در شکل  1نشان داده شده
است .ریزشبکه مورد مطالعه در حالت متصل به شبکه بهرهبرداری
میشود و شامل سیستم توربین بادی ،سیستم فتوولتائیک ،بار ثابت و
سیستم ذخیره ساز انرژی باتری جهت کاهش نوسانات توان شبکه است.
این بخش شامل چهار قسمت است ،که در قسمت اول مدلسازی سیستم
فتوولتائیک و سیستم کنترل مبدل اتصالدهنده آن به شبکه ،قسمت
دوم مدلسازی سیستم توربین بادی ،قسمت سوم مدلسازی باتری و در
قسمت چهارم سیستم کنترل سهسطحی سیستم ذخیرهساز انرژی
 BESS/VSCبرای جبرانسازی نوسانات توان خروجی توربین بادی و
سیستم فتوولتائیک از دید شبکه تشریح خواهد شد.
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شکل  :2دیاگرام سیستم کنترل اینورتر سیستم فتوولتائیک

در این شبیهسازی نوسانات توان خروجی سیستم انرژی خورشیدی
که در اثر تغییرات مقدار تابش در بازههای مختلف زمانی است ،نیز مدل
شده است .توان تزریقی سیستم انرژی خورشیدی بر اساس شکل 3
میباشد؛ البته با توجه به این که تغییرات تابش خورشید نسبت به باد
کندتر است ،میزان این نوسانات در سیستم فتوولتائیک نسبت به توربین
بادی کمتر است.

شکل  :3توان تزریقی سیستم انرژی خورشیدی

 -2-2سیستم توربین بادی
توان قابل استحصال از توربین بادی بر اساس رابطه ( )2است [:]22
()2
شکل  :1ساختار ریزشبکه مورد بررسی

 -2-1سیستم انرژی خورشیدی
مدلسازی سیستم انرژی خورشیدی بر اساس یک منبع  DCسری با
یک مقاومت در سمت جریان مستقیم ،متصل به یک اینورتر با کلیدهای
کامل قابل کنترل ،انجام شدهاست [ .]20دیاگرام سیستم کنترلی برای
تولید پالسهای کلیدزنی مبدل اتصالدهنده  PVبه شبکه ،در شکل 2
قابل مشاهده است .رابطهی میان جریان و توان مرجع بر اساس رابطه
( )1است ،که در آن  Vولتاژ شین  Pref* ،PVو * Q refتوانهای مرجع
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که در آن  C pضریب توان روتور یا راندمان روتور A ،سطح مقطعی است
که توسط پرههای توربین جاروب شده و  برابر چگالی هوا و  vسرعت
باد است.
عمومًا دو نوع سیستم تبدیل انرژی بادی سرعت ثابت و سرعت متغیر
وجود دارد [23و .]24توربین بادی سرعت ثابت در شکل  4نشان داده
شده است .ژنراتورهای القایی قفسه سنجابی )SCIGs( 2با توجه به مقرون
به صرفه بودن و مقاوم بودن ،محبوبترین ژنراتورهای سرعت ثابت بادی
هستند [ .]3در این توربینها ژنراتور القایی قفسه سنجابی به شبکهی
برق متصل شده یا به طور مستقیم به بار وصل میشود .نوع دیگر

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1552مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

کاهش نوسانات توان خروجی . . .

سیستمهای تولید انرژی بادی از نوع سرعت متغیر میباشند ،که از جمله
آنها میتوان به ژنراتور از نوع القایی تغذیه دوگانه (با روتور سیمپیچی
شده) اشاره کرد .در این نوع توربینها ،روتور ژنراتور به وسیلهی یک
مبدل منبع ولتاژ یا جریان پشت به پشت تغذیه شدهاست .استاتور ژنراتور
نیز به طور مستقیم به بار یا شبکه متصل است [ .]23ژنراتورهای القایی
در توربینهای بادی سرعت ثابت در حالت ماندگار توان راکتیو را از
سیستم قدرت جذب میکنند ،بنابراین برای جبرانسازی بخشی از این
توان راکتیو از یک بانک خازنی اسنفاده میشود .سرعت ژنراتور بستگی
به تعداد جفت قطبها و فرکانس شبکه دارد [24و.]25
همانطور که قبالً نیز اشاره شد توان خروجی توربینهای بادی به
شدت وابسته به شرایط جوی و سرعت باد است .تغییرات سرعت باد در
بازه زمان( )50-0ثانیه همچون شکل  5فرض شدهاست .به تبع این
تغییرات توان خروجی توربین بادی نیز متغیر خواهد بود.

سیستم ذخیرهساز انرژی بهوسیله یک منبع ولتاژ کنترل شونده سری
با یک مقاومت ثابت بر اساس مقاالت مرجع [18و ]19مدل شده است.
شمای کلی این مدل در شکل  6آمده است .بر اساس این مدل مشخصات
باتری در هر دوحالت شارژ و دشارژ یکسان است .دو پارامتر مهم که رفتار
باتری را توصیف میکنند عبارتند از  Vbatو وضعیت حالت شارژ 3باتری
( .)SOCولتاژ مدار باز در این مدل بهوسیله یک رابطه غیرخطی مبتنی
بر  SOCباتری بهصورت زیر محاسبه میشود.
V bat  E bat  R int I bat

()3

که در این رابطه  Rintمقاومت داخلی باتری و Ebatولتاژ مدار باز باتری
است .وضعیت حالت شارژ باتری باتری از طریق رابطه ( )4بهصورت تابعی
از جریان باتری محاسبه میشود.

)  I bat dt

()4

G

Q

SOC  100(SOC int 

که در آن  SOCintوضعیت حالت اولیه باتری و  Qظرفیت باتری است؛
که بهوسیله منبع ولتاژ کنترل شونده مبتنی بر رابطه ( )5مدل میشود.
 B (1SOC )Q

()5

Q  Ae

1  SOC
SOC

E bat  E 0  K

در این رابطه  Ebatولتاژ مدار باز (ولت) Eo ،ولتاژ نامی باتری (ولت)،
ولتاژ پالریزاسیون (ولت) Q ،ظرفیت باتری ( A ،)Ahولتاژ نمایی 4و B
ظرفیت نمایی 5است .ولتاژ نامی باتری ،نقطه انتهایی ناحیه خطی
مشخصه دشارژ را نشان میدهد .تمامی پارامترهای این مدل باتری که
روابط آن از مقاالت مرجع [18و ]19گرفته شده است ،از منحنیهای
دشارژ کارخانه تولیدکننده که در برگه اطالعات باتری 6آمده است ،قابل
استخراج هستند.
K

شکل :4سیستم تبدیل انرژی باد با سرعت ثابت []24

شکل  :5تغییرات سرعت باد []11

 -2-3سیستم ذخیرهساز انرژی باتری
سیستمهای ذخیره ساز انرژی برای وظایفی خاص تعیین شدهاند که این
وظایف بر اساس ظرفیت توان و نرخ شارژ و دشارژ انرژی (مقدار انرژی
ذخیره شده) متفاوت هستند .بر اساس نرخ تخلیه انرژی این سیستمها
به سه دستهی زیر طبقه بندی میشوند:
 )1سیستمهایی که به مدت بیش از چند دقیقه تا چند ساعت،
انرژی را به منظور مدیریت انرژی تأمین میکنند که شامل
عملکرد ریزشبکه در حالت جزیرهای است.
 )2منابع تغذیه اضطراری :منابعی هستند که انرژی را به مدت
زمان چند دقیقه برای محلهایی که کمبود انرژی دارند تأمین
میکنند.
 )3سیستمهایی که به منظور جبران کیفیت توان به مدت چند
ثانیه یا کمتر انرژی را تأمین میکنند [3و.]26
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شکل  :6مدل غیرخطی باتری []18

 -3تعریف مسأله
با توجه به مطالب بیانشده ،به منظور کاهش نوسانات توان خروجی
توربین بادی و سیستم انرژی خورشیدی در این مقاله روشی جهت
کنترل سیستم ذخیرهساز انرژی باتری پیشنهاد میشود .باتوجه به گران
بودن این سیستمهای ذخیرهساز استفاده بهینه از آنها که بر پایه
طراحی مناسب سیستم کنترل است ،ضروری است .مطالعه بر روی پاسخ
فرکانسی شبکه نشان میدهد که سیستمهای قدرت به نوسانات توان
فرکانس متوسط (بین  0/01تا  1هرتز) حساس هستند ،زیرا نوسانات
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فرکانس باال توسط اینرسی ژنراتورها جذب میشود و نوسانات فرکانس

میکند .بر اساس توانهای مرجع تولیدی توسط دو سطح اول سیستم
کنترلی ،نیازمند یک سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ برای تولید پالسهای
کلیدزنی مبدل متصلکننده سیستم ذخیرهکننده انرژی باتری به شبکه،
جهت تزریق توان است .سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ ،یک روش کنترل
مبدل منبع ولتاژ را برای دنبال کردن مقدار مرجع توان اکتیو و راکتیو
محاسبه شده ،بیان میکند.

پایین توسط کنترل تولید اتوماتیک( )AGC( 7در یک سیستم قدرت
) (AGCسیستمی است که برای تنظیم توان خروجی ژنرتورهای
چندگانه در قسمتهای مختلف شبکه ،برای پاسخگویی به تغییرات بار
وجود دارند) میرا میشود .بنابراین بر اساس مقاله مرجع [ ]14در این
مقاله نیز سیستمهای ذخیره انرژی باتری برای کاهش نوسانات قرار
گرفته شده در ناحیه فرکانس متوسط طراحی میشود .همانطورکه در
شکل  1نیز نشان دادهشدهاست ،سیستم ذخیرهساز انرژی در نقطه اتصال
مشترک 8از طریق مبدل به شبکه متصل شدهاست.
سیستم بهساز انرژی شامل یک مبدل منبع ولتاژ 9و سیستم کنترل
آن است .مبدل منبع ولتاژ سه فاز میتواند به عنوان یک یکسوکننده یا
معکوسکننده برای شارژ یا دشارژ سیستم ذخیرهساز انرژی عمل نماید.
سیستم کنترل مبدل ،از توان اکتیو خروجی مزرعه بادی و سیستم
فتوولتائیک ،نمونه میگیرد و حالت کاری مبدل منبع ولتاژ برای صاف
کردن مجموع توان اکتیو در نقطه اتصال مشترک را تعیین میکند .به
منظور پشتیبانی ولتاژ در نقطه اتصال مشترک ،همچنین در سیستم
کنترل از ولتاژ سمت شبکه  Vgridنمونهگیری میشود.
شکل  7سطوح مختلف کنترل سیستم ذخیرهساز انرژی را نشان
میدهد ،که شامل سطوح محاسبه تقاضای شبکه ،مدیریت انرژی و
حفاظت  BESSو سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ سیستم ذخیرهساز است.

 -4فرموله نمودن مسأله و طراحی کنترل کنندهها

 -4-1سطح محاسبه تقاضای شبکه
بهمنظور هموار کردن توان تزریقی به شبکه ،از مجموع توان تزریقی آنی
توربین بادی و سیستم فتوولتائیک (  PWindو  ،) PPVنمونه برداری شده و
از یک فیلتر پایینگذر مرتبه اول برای فیلتر کردن اجزاء نوسانی فرکانس
باال استفاده شدهاست .ثابت زمانی فیلتر  τبرابر با

1
2πfc

است که fc

فرکانس قطع آن است .تفاوت بین توان منابع تولید پراکنده پیش و پس
از فیلتر شدن به عنوان سیگنالی برای شارژ یا دشارژ خروجی سیستم
ذخیره انرژی باتری استفاده میشود.
تابع انتقال فیلتر پایینگذر در رابطه ( )6و رابطه بین توان خروجی

تولیدات پراکنده (  ) PWind  PPV  PDGو  Prefدر رابطه ( )7داده
شده است.
1

()6

s 1



Pfilter

 PPV

()7

Pwind

) ( PDG

G filter  s  
s

s 1

Pref 

که 𝜏 ثابت زمانی فیلتر  PDGو 𝑟𝑒𝑡𝑙𝑖𝑓𝑃 توان تولید پراکنده پیش و پس از
فیلتر شدن و 𝑓𝑒𝑟𝑃 خروجی هدف سیستمهای ذخیره انرژی باتری است.
بلوک دیاگرام این بخش از سطح محاسبه تقاضای شبکه در شکل  8آمده
است.
Pref

-+
شکل  :7ساختار سلسله مراتبی سیستم کنترل ذخیرهساز انرژی

سطح اول که سطح محاسبه تقاضای شبکه است خود شامل دو
قسمت هموارکننده توان اکتیو و جبران سازی توان راکتیو است .برای
دستیابی به نرخ تغییرات مناسب توان اکتیو ،واحد هموارکننده توان
اکتیو مقدار مرجع توان اکتیو  Prefکه باید توسط سیستم ذخیره انرژی
باتری تولید شود را محاسبه میکند .بخش جبرانساز توان راکتیو در
اولین سطح سیستم کنترل  BESS/VSCبه منظور پشتیبانی ولتاژ شبکه،
تقاضای توان راکتیو  Q refرا محاسبه میکند .سطح مدیریت انرژی شامل
بخش مدیریت انرژی و حفاظت باتری است .وظیفه این دو سطح ،اصالح
 Prefبر اساس وضعیت شارژ باتری و حفاظت آنها در برابر شارژ یا دشارژ
را به *
 Prefتبدیل
بیش از حد در شرایط خاص بوده و بر این اساس Pref
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PDG

LPF

شکل  :8سطح محاسبه تقاضای شبکه جهت تولید توان اکتیو مرجع

بخش پشتیبان ولتاژ شبکه ،یک ورودی ولتاژ مرجع و یک ورودی
ولتاژ واقعی اندازهگیری شده در نقطه اتصال مشترک دریافت میکند؛
سپس ولتاژ مرجع از ولتاژ شبکه کم میشود و از سیگنال منتجه برای
فعالسازی عملکرد استفاده میشود .این سطح کنترل بر اساس روابط
(8و )9بیان میشود.
()8
()9

V  V grid V ref

 K  Ki1 
 P1

s 


Q ref  V
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 -4-2سطح مدیریت انرژی اکتیو
برای اطمینان از باقی ماندن وضعیت حالت شارژ باتری در یک محدوده
مناسب که در اطراف نقطه میانگین ظرفیت است ،از وضعیت شارژ باتری
بازخورد آنی گرفته میشود و به سطح مدیریت انرژی باتری داده میشود.
بنابراین این سطح مدیریت انرژی میتواند از اضافه ولتاژ ایجاد شده
توسط دورههای شارژ یا دشارژ عمیق جلوگیری کند [ .]14از طریق یک
فیلتر پایین گذر ،خروجی فرکانس پایین زیر فرکانس قطع به دست آمده
است .سپس  Pbatبه مقدار مرجع قبلی  Prefاضافه شده و توان اکتیو مرجع
نهایی BESS/VSCبه دست میآید .هنگامیکه تفاضل میان

SOC ref

 . Pref*  Prefدر غیر اینصورت برای محاسبه توان اکتیو مرجع داریم:
 . Pref*  Pref  Pbatبلوک دیاگرام این سطح کنترلی به صورت شکل
 9و روابط آن نیز بر اساس فرمولهای ( )15-11میباشد.
برای محافظت باتری و نگاه داشتن  SOCبین 0/3تا  0/7مقدار SOCref
برابر با  50درصد و  C1=0/2میباشد.
*Pref

Pbat

+
+

LPF

PI

+
Dead Zone

Pref

دنبال شوند .در نهایت بهمنظور تولید پالسهای کلیدزنی مناسب برای
هدف ذکر شده ،این جریانها همراه جریان خروجی  BESS/VSCبه
کنترل کننده هیسترزیس داده میشوند .جذب و یا تزریق توان از طریق
عالمت سیگنال توان مشخص میشود .به منظور ارزیابی کمی نوسانات
توان سراسر نواحی فرکانسی خاص ،محتوای هارمونیکی نوسانات 10در
مرجع [ ]13معرفی شده است .برای محاسبه  FHCداریم:
2

()17

که در این رابطه f ،ناحیه فرکانسی و

SOC

()11
()12

e

e

()13
()14

 SOC , SOC  C 1
o

SOC




 1s  1

()15

Pbat  PSOC G LPF  PSOC
*
Pref
 Pref  Pbat

 -4-3سطح کنترل مبدل BESS/VSC

با توجه به دو سطح کنترلی پیشین ،مقادیر اصالح شده و نهایی توان
اکتیو و توان راکتی و در دسترس هستند .سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ
سبب میشود که مبدل به فرمان توان اکتیو و راکتیو محاسبه شده توسط
سطح باال پاسخ سریع داشته باشد .در این سطح کنترل همانگونهکه در
شکل  10به ثصویر کشیده شدهاست ،توانهای اصالح شده و نهایی مرجع
اکتیو و راکتیو همراه با بازخورد گرفته شده از ولتاژ شبکه ،با استفاده از
رابطه ( ،)16جریانهای مرجع  i*dو  i*qرا تولید میکنند .این جریانها
بهمنظور جبرانسازی نوسانات توان منابع تولید پراکنده با تزریق مناسب
توان توسط  ،BESSبایستی توسط جریانهای خروجی BESS/VSC
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*Pref

Pref

Qref

Qref

Iinj

Ɵ

Pwind

Hysteresis

dq0
/
abc

*Pref

*id

*Qref

PLL
Ɵ

Vgd

*iq

()16

Vgq

abc/dq0
Vgrid

شکل  :10سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ

SOC

PSOC  e SOC G PI 2  e SOC  K P 2 

1

P0

SOCref

SOC  SOC ref  SOC bat





جزء  dcیا توان متوسط است.

Vgrid

انرژی باتری در سطح مدیریت انرژی []18

s

FHC  F  

برای بررسی میزان کمی کاهش نوسانات ،مقادیر  FHCناحیه فرکانس
متوسط در دو حالت وجود و عدم وجود سیستم ذخیرهساز انرژی محاسبه
میگردد.

VSC

Ki2

F 

f

P0

شکل  :9دیاگرام بلوک کنترل حالت شارژ برای سیستمهای ذخیره

, SOC  C 1

)2

/

(P  f

و

وضعیت کنونی حالت شارژ داخل ناحیه مرده قرار بگیرد ،آنگاه

-

کاهش نوسانات توان خروجی . . .

()16

vgq 



vgd 

 vgd

 vgq


1
 2
2
 v gd  v gq

1

*vgq   Pref
 
vgd  Q r*ef

i*   vgd
 *d   
i q    vgq

 -5نتایج شبیهسازی
شبیهسازی سیستم پیشنهادی که در شکل  1دیاگرام کلی آن مشاهده
میشود ،با استفاده از جعبهابزار  Simulinkدر نرمافزار  Matlabصورت
گرفتهاست .به علت تغییرات سرعت باد (همانند شکل )5توان خروجی
توربین بادی به تبع آن دارای نوسان خواهد بود .توان خروجی سیستم
فتوولتائیک نیز بر اساس آنچه در بخش ( )1-2بیان شد ،نوسانی است.
در نهایت امر توان خروجی سیستم فتوولتائیک ،توان خروجی توربین
بادی و توان مجموع این دو سیستم تولید پراکنده به صورت شکل 11
فرض شده است .به صورت نمونه با دقت در شکلهای  5و 11مشاهده
میشود که در بازه زمانی 12-10ثانیه که سرعت باد افت کرده است،
توان خروجی توربین بادی نیز دچار کاهشی محسوس شدهاست .توان
تولیدی سیستمهای تولید پراکنده و توان فیلتر شده که اساس تعریف
توان مرجع میباشد ،در شکل  12آورده شدهاست.
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کاهش نوسانات توان خروجی . . .

در این گام از شبیهسازی برای نشان دادن نحوه عملکرد سطح
مدیریت انرژی و حفاظت باتری از شارژ و دشارژ بیش از حد دو سناریو
در نظر گرفته شدهاست .در سناریو اول وضعیت حالت شارژ اولیه سیستم
ذخیرهساز انرژی برابر با  50درصد فرض شدهاست .در سناریو دوم
 SOCintبرای  BESSبرابر با  30/1درصد فرض شدهاست.
 -5-1سناریوی  : 1وضعیت حالت شارژ اولیه باتری 50 :درصد

شکل  :11توان سیستم توربین بادی و فتوولتائیک و مجموع آنها در
اثر تغییرات شرایط جوی

شکل  :12توان تولیدی سیستمهای تولید پراکنده قبل و پس از فیلتر
شدن در سطح محاسبه تقاضای شبکه

طیف فرکانسی نوسانات توان که از آنالیز تبدیل فوریه به دست آمده
است ،برای سیستمهای تولید انرژی تجدیدپذیر قبل و بعد از فیلتر شدن،
در شکل  13آمدهاست .ثابت زمانی فیلتر پایین گذر طراحی شده برای
تولید توان مرجع توسط سطح محاسبه تقاضای شبکه  Ts=15/9ثانیه
میباشد .همانطورکه اشاره شد با توجه به حساسیت سیستمهای قدرت
به نوسانات فرکانس متوسط بین  0/01تا  1هرتز ،در شکل  13مشاهده
میشود که توان مرجع در سطح کنترلی اول بهخوبی توانسته این
نوسانات فرکانسی را در ناحیه مذکور کاهش دهد.

در شکل  14توان مرجع تولیدی سطوح کنترل محاسبه تقاضای شبکه
و سطح مدیریت انرژی همراه با توان تزریقی سیستم ذخیرهساز انرژی
باتری به نمایش درآمدهاست .همچنین در شکل  15نحوه دنبال کردن
جریان مرجع  Id-refو جریان محور عمودی - Id -سیستم ذخیرهساز و
مبدل قابل مشاهده میباشد.
به صورت نمونه در بازه زمانی 10-12ثانیه بهسبب کاهش سرعت باد
موجب نوسان توان در خروجی توربین بادی و در نهایت توان خروجی
سیستمهای تولید پراکنده ،خواهد شد ،بنابر توان مرجع ،بایستی سیستم
ذخیرهساز انرژی همراه با مبدل آن وارد عمل شده و در راستای کاهش
نوسان توان از دید شبکه عمل نمایند .بر اساس شکلهای 14و 15
مشهود است که سیستم  BESS/VSCتوانسته بهخوبی جریان مرجع Id
و به تبع آن توان مرجع را دنبال کند البته برای نشان دادن نحوه دنبال
کردن توان و جریان مرجع توسط سیستم ذخیره ساز انرژی مبتنی بر
سیستم کنترلی بیان شده ،همراه با توان و جریان مرجع در یک نمودار،
منفی توان و جریان تزریقی توسط سیستم ذخیرهساز انرژی باتری رسم
شدهاست.

شکل  :14توان مرجع و توان تزریقی توسط سیستم ذخیره ساز

شکل :13طیف فرکانسی نوسانات توان سیستمهای تولید انرژی
تجدیدپذیر قبل و بعد از فیلتر شدن ()Ts=15/9 sec

Serial no. 86

از آنجا که توان توربین بادی در این بازه کاهش یافتهاست ،برای
تأمین توان بارها در این بازه زمانی ،در صورت نبود سیستم ذخیرهساز
انرژی ،توان کشیده شده از شبکه افزایش مییابد و این نوسان توان به
شبکه منتقل میشود .این افزایش توان کشیده شده از شبکه را به خوبی
میتوان در شکل  ،16در توان شبکه قبل از کاهش نوسانات توان مشاهده
کرد.
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در این بازه زمانی سیستم ذخیره ساز انرژی  BESS/VSCوارد عمل

کاهش نوسانات توان خروجی . . .
جدول  :1محتوای هارمونیکی نوسانات توان فرکانس متوسط

شده و بر اساس توان مورد نیاز محاسبه شده در سطوح کنترلی محاسبه

ناحیه فرکانسی

بین  0/01تا  1هرتز

تقاضای شبکه و سطح مدیریت انرژی ،توانی به شبکه تزریق میکند تا

توان شبکه بدون حضور سیستم ذخیرهساز انرژی

 15/5درصد

این نوسان توان خروجی توربین بادی ناشی از تغییرات سرعت باد تا حد

توان شبکه با حضور سیستم ذخیرهساز انرژی

 5/4درصد

امکان به شبکه نرسد.

شکل :15جریان مرجع محور  –d-و جریان محور عمودی  –d-باتری

شکل  :17وضعیت حالت شارژ  BESSدر سناریو اول

توانسته با توجه به توان مرجعی که توسط دو سطح کنترلی سلسله

بر اساس نتایج قبلی به دست آمده مشاهده میکنیم که وضعیت حال
شارژ باتری نیز در بازه مد نظر مؤید تحلیلهای فوق بوده و در این بازه
سیستم ذخیرهساز شارژ خواهد شد .در شکل  18نیز ولتاژ مؤثر شبکه
آورده شدهاست.

 ،BESS/VSCشده ،به خوبی نوسانات توان شبکه را کاهش دهد.

 -5-2سناریوی  : 2وضعیت حالت شارژ اولیه باتری30/1 :درصد

همانطورکه در شکل  16مشاهده میشود ،سیستم ذخیرهساز انرژی
مراتبی برای آن تعریف شده بود و توسط سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ
بر اساس این توان مرجع ،تبدیل به پالسهای کلیدزنی برای سیستم

شکل  :16توان شبکه قبل و بعد از کاهش نوسانات

همانطورکه اشاره شد ،سیستمهای قدرت به نوسانات توان فرکانس
متوسط (بین  0/01تا  1هرتز) حساس هستند .برای مقایسه بهتر ،مقادیر
 FHCناحیه فرکانس متوسط در دو حالت وجود و عدم وجود سیستم
ذخیرهساز انرژی محاسبه شده و در جدول 1گردآوری شده است .بر
اساس جدول  1در ناحیه فرکانسی  0/01تا  1هرتز ،نوسانات توان به
طور چشمگیری کاهش یافته است .در ادامه در شکلهای  17وضعیت
حالت شارژ باتری ،آمدهاست.

Serial no. 86

در این سناریو وضعیت حالت شارژ اولیه باتری بدین صورت انتخاب شده
است تا با توجه به نتایج بهدستآمده از سناریو قبل برای انجام
جبرانسازیهای فوق الذکر وضعیت حالت شارژ باتری به زیر  30درصد
برسد و نحوه عملکرد سطح مدیریت انرژی را جهت حفاظت باتری از
شارژ و دشارژ بیش از حد مشاهده کرد .زیرا همانطورکه قبالً نیز بدان
اشاره شد سیستمهای ذخیرهساز انرژی در مقیاس بزرگ گران قیمت
هستند و حفاظت این تجهیزات بایستی در نظر گرفته شود .حالت شارژ
باتری برای دو حالت حضور و عدم حضور این سطح مدیریتی که برای
کنترل وضعیت حالت شارژ باتری درنظر گرفتهشده ،در شکل 18ارائه
شده است.
همانطورکه در شکل  18نیز مشاهده میشود ،با داشتن وضعیت
حالت شارژ اولیه برابر با  30/1درصد برای کاهش نوسانات توان ،در حالت
نداشتن کنترل روی وضعیت حالت شارژ در سطح مدیریت انرژیSOC ،
باتری از حد تعیین شده برای بیشترین دشارژ عبور کرده و به زیر 30
درصد افت کرده است و حفاظت باتری بهدرستی انجام نشدهاست .در
حالتی که سطح مدیریت انرژی فعال بوده و روی  SOCباتری کنترل
وجود دارد ،.در این وضعیت همانطورکه در شکل  18نیز مشخص است،
توان مرجع بهگونهای اصالح شده که حفاظت باتری از این دشارژ بیش
از حد بهخوبی انجام گیرد.
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است .در نهایت در جدول  5پارامترهای سیستم کنترل کننده آورده
شدهاست.
جدول :2پارامترهای ریزشبکه

شکل :18وضعیت حالت شارژ  BESSدر سناریو دوم

 -6نتیجه گیری
در این مقاله به منظور کاهش نوسانات ناشی از منابع تولید پراکنده در
ریزشبکه ،یک سیستم کنترل برای ذخیرهساز انرژی باتری بر مبنای
سلسله مراتب کنترل سه سطحی طراحی شدهاست .اولین سطح کنترل،
سطح محاسبه تقاضای شبکه میباشد .برای دستیابی به نرخ تغییرات
مناسب توان اکتیو ،واحد صافکننده توان اکتیو مقدار توان اکتیو Pref
را که باید توسط سیستمهای ذخیره انرژی باتری تولید شود ،محاسبه
میکند .برای پشتیبانی ولتاژ شبکه ،واحد جبرانساز توان راکتیو تقاضای
توان راکتیو  Qrefرا محاسبه میکند .دومین سطح کنترل ،سطح مدیریت
انرژی و حفاظت باتری است و برای جلوگیری از شارژ و دشارژ بیش از
حد باتری و حفاظت آن توان مرجع تولیدی از سطح کنترلی اولیه را
اصالح میکند .سطح کنترل سوم سطح کنترل مبدل منبع ولتاژ
میباشد ،که بر اساس توانهای مرجع تولیدی از دو سطح اولیه وثانویه،
بهوسیله سیستم کنترلی پیشنهاد شده ،پالسهای کلیدزنی مبدل را
تعیین میکند .بر اساس توانهای مرجع مد کاری مبدل مشخص شده
و مبدل منبع ولتاژ سه فاز میتواند به عنوان یک یکسوکننده یا
معکوسکننده برای شارژ یا دشارژ باتریها کار نماید.
شبیهسازی سیستم کنترلی پیشنهادی بر ریزشبکه مورد مطالعه
شامل سیستم توربین بادی و سیستم فتوولتائیک دارای ماهیت تصادفی
توان خروجی در نرم افزار متلب /سیمولینک انجام شده است .نتایج نشان
میدهد که با تزریق توان توسط سیستم ذخیرهساز انرژی بر اساس توان
مرجع محاسبه شده ،نوسانات توان از دید شبکه به خوبی کاهش یافته
است ،به گونهای که محتوای هارمونیکی نوسانات فرکانس متوسط از
مقدار  15/5به  5/4درصد رسیدهاست.

پیوستها
پارامترهای ریزشبکه مورد بررسی در این مقاله بهصورت جدول و
مجزا در این بخش آورده شده است .جدول  2شامل پارامترهای ریزشبکه
است .در جدول  3پارامترهای توربین بادی و ژنراتور القایی بیان شده
است .مشخصات سیستم ذخیرهکننده باتری نیز در جدول  4ذکر گردیده

Serial no. 86

پارامترهای سیستم

مقادیر

فرکانس شبکه

 60هرتز

فرکانس کلیدزنی

 12کیلوهرتز

ولتاژ مؤثر خط شبکه

 380ولت

نسبت ترانسفورماتور سه فاز

1.4:1

فیلتر سیستم فتوولتائیک

 2میلی هانری و  2میلی اهم

اندوکتانس سمت شبکه BESS/VSC

 2میلی هانری

ترانسفورماتور توزیع

 70کیلوولت آمپر

توان بار خطی

 30کیلو وات

جدول :3پارامترهای ژنراتور القایی توربین بادی
پارامترهای سیستم

مقادیر

توان نامی

 20کیلو وات

ولتاژ مؤثر نامی

 380ولت

فرکانس نامی

 60هرتز

مقاومت استاتور

 0/016پریونیت

اندوکتانس استاتور

 0/06پریونیت

مقاومت رتور

 0/015پریونیت

اندوکتانس استاتور

 0/06پریونیت

اندوکتانس مغناطیس کنندگی

 3/5پریونیت

متوسط سرعت باد

 9/4متر بر ثانیه

جدول :4مشخصات بانک باتری
مورد

مشخصات

نوع

سرب_اسید

سلول ()AH

 12ولت_  6آمپرساعت

تعداد سری

63

ولتاژ نامی سیسم ذخیرهساز

12*63=756

حداکثر ولتاژ عملکرد

 13( 823ولت _ سلول)

حداکثر ظرفیت

 6/25آمپر ساعت

جدول :5مشخصات سیستمهای کنترل کننده
مورد
کنترلکننده سیستم فتوولتائیک

مشخصات
kp=200 , ki=10
ki=10

kp=200 ,

سطح محاسبه تقاضای شبکه – واحد

kp1=1 , ki1=1 , c1=0/02

توان انرژ
سازیریت
جبران مد
سطح
یو
راکتی

kp2=2500 , ki2=10
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