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چکیده — هدف از سیستم مدیریت هوشمند انرژی ارائه یک کنترلر
سطح باالیی به منظور ایجاد هماهنگی در انتقال توان بین باتری ،سیستم
خورشیدی و شبکه میباشد .همچنین از دیگر اهداف این سیستم میتوان
به برداشت حداکثر توان از پنلهای خورشیدی ،به حداقل رساندن انرژی
دریافتی از شبکه و کاهش تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری و محافظت
از باتری در مقابل اورشارژ و تخلیه کامل باتری اشاره نمود .بدین منظور
در این مقاله یک الگوریتم کنترلی جامع برای مبدل دوطرفه که بین بار و
باتری قرار میگیرد به منظور مدیریت پیشبین انرژی یک سیستم
خورشیدی ساختمان مسکونی ارائه شده است ،که اهداف مورد نظر مانند
افزایش عمر ذخیرهساز انرژی و همچنین کاهش صورت حساب برق
مصرفی را برآورده خواهد ساخت.

واژههای کلیدی — سیستم مدیریت انرژی؛ مبدل دوطرفه؛ الگوریتم

کنترلی؛ سیستم خورشیدی ساختمان مسکونی؛ شارژ و دشارژ باتری

 .1مقدمه
امروزه یکی از چالشهای اساسی در استفاده از سیستمهای انرژی
خورشیدی عدم ثبات در تولید انرژی و نوسانات تولید میباشد] .[1به منظور
بهبود در نوسانات توان ،سیستمهای ذخیره انرژی مورد استفاده قرار میگیرند،
به منظور ارتباط بین سیستم ذخیرهساز انرژی(مانند یک بانک باتری) و لینک
 DCما قبل اینورتر به یک مبدل  dcبه  dcدوطرفه نیاز میباشد ،عالوه بر

مبدل قدرت ،برای ایجاد هماهنگی بین انتقال توان از سیستم خورشیدی و
همچنین شارژ و دشارژ باتری براساس تقاضا و حالت شبکه و قیمت انرژی
به یک سیستم مدیریت انرژی هوشمند نیاز است .سیستمهای ذخیره انرژی
ثابت کردهاند که یک بخش اساسی برای هر سیستم انرژی تجدیدپذیر میباشند
]2و .[3در طی سالهای گذشته فناوریهای مختلفی برای ذخیرهسازی انرژی
ارائه شده است ،اما از این میان باتریها بدلیل ویژگیهای منحصر بفرد مانند
چگالی انرژی باالو حجم و وزن کمتر نسبت به سایر ذخیرهسازها خود را
متمایز کرده اند] .[4باتریهای لیتیوم یون دارای مزیتهای بسیاری در مقایسه
با باتریهای دیگر میباشند ،به همین خاطر بیشترین حجم تولید باتری در
جهان هم به سمت تولید این باتریها کشیده شده است] .[5یکی از معایب
باتریهای لیتیوم یون مقاومت کم در برابر اضافه شارژ و تخلیه کامل میباشد،
بنابراین یکی از مواردی که در الگوریتم کنترل مدیریت انرژی سیستم باید
بسیار مورد توجه قرار گیرد ،حفاظت از باتری در برابر شارژ کامل و تخلیه
کامل باتری میباشد.

 .2سیستم کنترل مدیریت انرژی
پس از انتخاب مبدل دوطرفه برای کاربرد مورد نظر ،میبایست یک سیستم
مدیریت برای افزایش بازدهی شارش توان و به حداکثر رساندن پخش توان
سیستم فتوولتائیک طراحی شود .سیستم مدیریت انرژی متناسب با مختصات
و اطالعات بین سه قسمت از سیستم عمل میکند-1:مبدل سیستم فتوولتائیک
-2مبدل باتری -3اینورتر متصل به شبکه
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سی و یکمین کنفرانس بینالمللی برق –  1315تهران ،ایران

در مطالعات قبلی دو روش اصلی برای مدیریت و بهینه ساختن انرژی از منابع
انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است.

 .2.1روش اول
این روش از یک کنترل پیش بین مدل برای مدیریت سیستم بهره میبرد.

همچنین از پیشبینی تولید و تقاضا بعالوه پیشبینی قیمت بازار از طریق مدل-
های آماری و شبکه عصبی فازی استفاده میکند .چنین سیستمهای مدیریتی
را میتوان در ] [8-6مشاهده نمود .همچنین الگوریتم ارائه شده در ] [1مزایای

شکل :2ساختار کلی یک سیستم خورشیدی مسکونی

بسیاری برای سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه در مقیاس بزرگ را دارا میباشد،

 .3سیستم کنترل مدیریت انرژی پیشنهادی

جایی که بهینهسازی و پاسخ زمانی ضروری است .با این حال ،ممکن است
برای یک سیستم فتوولتائیک در مقیاس کوچک این دادهها در دسترس نباشد.

سیستم کنترل مدیریت پیشنهادی مشابه سیستمهای کنترلی گفته شده می-

 .2.2روش دوم

باشد .این در حالی است که الگوریتمهای مدل پیشبین سیستمهای قبلی فاقد
سادگی برای کاربردهای مسکونی میباشند و همچنین الگوریتمهای آنی ،فاقد

یک روش مستقیم است ،که حالتهای سیستم را ارزیابی میکند و

پیشبینی هستند و بر روی پیشبینی تمرکز ندارند .بنابراین الگوریتم پیشنهادی

بالفاصله در مورد مد عملکردی برای سیستم تصمیم گرفته میشود و سیگنال-

از نظر کاربردی بسیار ساده است و همچنین شامل پیشبینی نیز میباشد ،که

های کنترلی برای مبدلها در سیستم تولید میشوند .وظایف نمونه چنین

برای کاربردهای مسکونی بسیار مناسب است .الگوریتم پیشنهادی برای مبدل

سیستم مدیریتی شامل ردیابی ماکزیمم توان ،برآورده کردن حالت شارژ

 dcبه  dcدوطرفه در سیستم مدیریت انرژی شبیه به الگوریتم ارائه شده در

) ، SOC(state of chargeبهینه سازی توزیع توان باتری و کنترل اینورتر

] [13میباشد ،اما محدودیتهای توان و مالحظات اقتصادی به این الگوریتم

میباشد .نمونه این سیستمها را میتوان در ] [14-11دید .این سیستمها یک

اضافه میشود .الگوریتم مدیریت انرژی ارائه شده در ] [13در «شکل »3آمده

ساختار مدیریتی عمومی را در اختیار میگذارند ،که شامل یک کنترلر سطح

است .سه هدف اصلی سیستم کنترل مدیریت انرژی شامل کاهش صورت

باالیی است که برای مد عملکرد تصمیم میگیرد و سیگنالهای مرجع را برای

حساب برق ،رعایت حالت شارژ و دشارژ باتری ) (SOCو کاهش تعداد

کنترل کنندههای پایین دستی(مبدلها و اینورتر) ارسال میکند .در «شکل»2

چرخههای شارژ و دشارژ میباشد ،که موارد دوم و سوم باعث افزایش طول

ساختار کلی یک سیستم خورشیدی مسکونی نمایش داده شده است ،همانطور

عمر باتری میشود ،که با توجه به قیمت باالی سیستمهای ذخیرهساز از اهمیت

که در ساختار سیستم مدیریت انرژی در «شکل »1نشان داده شده است ،کنترل

باالیی در طراحی الگوریتم برخوردار است.

سطح پایین از سه قسمت تشکیل شده است ،که در آن کنترلر مبدل  PVوظیفه
اجرای الگوریتم  MPPTبرای بهره برداری توان ماکزیمم را برعهده دارد،
کنترلر مبدل باتری وظیفه کنترل شارژ و دشارژ باتری با اجرای دو مد
عملکردی باک و بوست بر روی مبدل را اجرا خواهد کرد و کنترلر اینورتر
کنترل ولتاژ و همچنین کنترل توان اکتیو و راکتیو را برعهده خواهد داشت.

شکل :3الگوریتم مدیریت انرژی ارائه شده در ][11

در «شکل »4توابع توان هر یک از قسمتهای سیستم نشان داده شده

شکل :1ساختار سیستم مدیریت انرژی

است ،که در آن ) P(pvتوان تولیدی سیستم فتوولتائیک P(bat) ،توان انتقالی
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باتری P(inv) ،توان انتقالی اینورتر P(load) ،توان مصرفی توسط بار و

رعایت حالت شارژ برای این باتریها حائز اهمیت میباشد ،که در این

) P(gridتوان انتقالی شبکه میباشد.

الگوریتم برآورده کردن حالت شارژ ) (SOCو به حداقل رساندن تعداد
چرخههای شارژ و دشارژ گنجانده شده است .با توجه به موارد اشاره شده

)P(grid)=Import(+

برای طراحی الگوریتم میبایستی اولویتهای تامین مشخص شود ،که این

)P(pv

)P(inv

)P(bat)=disch(+

)P(load

)P(grid)=export(-

)P(bat)=ch(-

اولویتها در جدول زیر آمده است.
جدول :1اولویتهای تامین بار

شکل :4توابع توان قسمت های مختلف سیستم

همانطور که در «شکل »4مشخص است وقتی از باتری توان گرفته میشود یا

طراحی شده است .که در آن ) P(pvتوان تولیدی سیستم فتوولتاپیکP(load) ،

منفی در نظر گرفته میشود .توان انتقالی اینورتر از رابطه ( )1بدست میآید

توان مصرفی SOC ،حالت شارژ باتری P(pv-f) ،پیشبینی تولید سیستم

که در آن عالمت ) P(batبا توجه به شارژ و دشارژ باتری مشخص میشود.

خورشیدی P(load-f) ،پیشبینی توان مصرفی Tariff(now) ،تعرفه برق در

)P(inv)=P(pv)+P(bat

زمان کنونی Tariff(later) ،تعرفه برق در زمان بعدBCN(bidirectional ،

توان انتقالی از شبکه هم از رابطه ( )2بدست میآید و همانطور که در

) converterمبدل دو طرفه میباشد.

«شکل »4مشخص است عالمت توان گرفته شده از شبکه مثبت و عالمت

 .3.1مدل پیش بینی بار

توان داده شده به شبکه منفی در نظر گرفته میشود.

سادهترین مدلهای پیشبینی ،مدلهای رگرسیون خطی مانند]  [15می-

)P(grid)=P(inv)-P(load

باشند .مدلهای رگرسیون خطی برای پیادهسازی و داشتن ساختارهای مختلف

با توجه به موارد اشاره شده ،تابع انرژی این سیستم به صورت زیر میباشد:
()3

)𝑡( 𝑡𝑎𝑏𝐸 𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑 (𝑡) = 𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡) − 𝐸𝑝𝑣 (𝑡) −

()4

)𝑡(𝐶 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑡) = 𝐸𝑔𝑟𝑖𝑑 (𝑡) .

ساده هستند .مدل انتخاب شده برای سیستم کنترل مدیریت انرژی در این مقاله
یک مدل خطی است که پیشبینی یک بار مسکونی را بر اساس تاریخ گذشته
خود انجام میدهد ،که در این مدل  4روز گذشته در نظر گرفته شده است.

و قیمت برق به صورت زیر است:

()5

)𝑡(𝐶 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑡) = (𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡) − 𝐸𝑝𝑣 (𝑡) − 𝐸𝑏𝑎𝑡 (𝑡)) .

) )battery== if ( Tariff(now) > Tariff(later

اولویت 3

 dcبه  dcدو طرفه در سیستم کنترل مدیریت انرژی به صورت «شکل»5

گرفته میشود ،و در صورتی که باتری شارژ شود عالمت توان انتقالی باتری

()2

) )Grid== if ( Tariff(now) < Tariff(later

اولویت 2

با توجه به اولویتهای جدول باال الگوریتم شارژ و دشارژ باتری توسط مبدل

به اصطالح باتری دشارژ میشود ،عالمت توان انتقالی از باتری مثبت در نظر

()1

PV

اولویت 1

این مدل با توجه به ] [15به صورت زیر بیان میشود:
𝑎1
𝑎2
] 𝑎[ × ])𝑑(𝑡) = [𝑑(𝑡 − 1) 𝑑(𝑡 − 2) 𝑑(𝑡 − 3) 𝑑(𝑡 − 4
3
𝑎4

()6

در روابط باال ) C(tبهای برق میباشد .با توجه به رابطه ( )5میتوان دید که

که برای پیدا کردن پارامترهای ) (aمجموعهای از حداقل  8روز از دادههای

بار نمیتواند تغییر کند و تنها کاری هم که برای کنترل انرژی  PVمیتوان

بار مورد نیاز است .و پارامترهای  a1تا  a4را میتوان بصورت زیر پیدا کرد:

انجام داد به کار بردن الگوریتم  MPPTمیباشد .بنابراین بهینهسازی قیمت که

()7

تابعی از زمان میباشد بر بهینه استفاده کردن از انرژی باتری متکی است و از
آنجایی که انرژی باتری میتواند هم مثبت و هم منفی باشد ،تابع قیمت باید
در شارژ باتری کاهش و در دشارژ باتری افزایش یابد .به حداکثر رساندن عمر

𝑑(1) −1
)𝑑(5
)𝑑(2
)𝑑(6
[ ] .
]
)𝑑(3
)𝑑(7
)𝑑(4
)𝑑(8

)𝑑(2
)𝑑(3
)𝑑(4
)𝑑(5

)𝑑(3
)𝑑(4
)𝑑(5
)𝑑(6

)𝑑(4
𝑎1
)𝑑(5
𝑎2
[ = ] 𝑎[
3
)𝑑(6
𝑎4
)𝑑(7

پس از پیدا کردن این پارامترها ،بار را میتوان به سادگی با ارائه مصرف

باتری دارای پارامترهای بسیاری میباشد ،و با توجه به ] ،[5باتریهای لیتیوم

بار برای  4روز گذشته پیشبینی نمود.

یون در برابر اضافه شارژ و تخلیه کامل ،مقاومت بسیار کمی دارند ،بنابراین
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شکل : 5الگوریتم کنترلی پیشنهادی برای مبدل دوطرفه در سیستم مدیریت انرژی

.3.2

توان تولیدی سیستم فتوولتائیک

با توجه به شرایط آب و هوایی دما و تابش در روزهای مختلف متفاوت
میباشد ،برای تست الگوریتم پیشنهادی از داده های یک اینورتر  5کیلوواتی
نصب شده در دانشگاه شاهد استفاده شده است .برای مدل پیشبینی تولید نیز،
از روش رگرسیون خطی که در قسمت مدل پیشبینی بار گفته شد استفاده

شده است .در «شکل های6و »7بترتیب نمودارهای تولید کلی سیستم
خورشیدی در یک روز و تولید سیستم در ساعات مختلف روز در در یک

شکل :7نمودار تولید سیستم  PVدر ساعات مختلف در  21روز متفاوت

دوره  21روزه از سال نشان داده شده است.

.3.3

مدل تعرفه

با توجه به اینکه یکی از مزایای الگوریتم کنترلی پیشنهادی ،کاهش صورت
حساب برق مصرفی یک ساختمان مسکونی مجهز به سیستم خورشیدی و
سیستم ذخیرهساز بیان شد ،در این سیستم ،قیمت گذاری پویا در الگوریتم
مدیریت انرژی به کار گرفته شده است .قیمت برق در طول روز متغیر است

و باالترین قیمت مربوط به باالترین تقاضا یا اوج مصرف میباشد .قیمت-
گذاری برق در نقاط مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است اما با بررسی

شکل :1نمودار تولید روزانه سیستم فتوولتائیک در یک دوره  21روزه

چندین سایت که قیمت برق در طول ساعات شبانهروز را درج کرده بودند
بدون توجه به واحد پول آن کشور یک مدل تعرفه برق بر اساس قیمت در

ساعات مختلف استخراج شد ،که نمودار آن در «شکل »8نمایش داده شده
است.
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شکل :8مدل تعرفه برق براساس ساعات مختلف شبانه روز

شکل :9نمودار نمونه بار مصرفی یک ساختمان مسکونی در ساعات مختلف

 .3.4ظرفیت سیستم فتوولتائیک و سیستم ذخیرهساز
برای تست الگوریتم ارائه شده برای مبدل دوطرفه در سیستم کنترل

مدیریت انرژی میبایستی ظرفیت و اندازه سیستم فتوولتائیک و سیستم ذخیره-
ساز مشخص شود ،این در حالی است که الگوریتم طراحی شده برای هر سایز
و اندازهای از این سیستم بهینه میباشد .و موارد مورد نظر مانند کاهش
صورتحساب برق و پارامترهای افزایش طول عمر باتری را فرآهم میآورد.
در ] [16یک تحلیل کلی در مورد مقدار بهینه برای ظرفیت این سیستمها در
چندین سناریو و در سالهای مختلف ارائه شده است .که برای سال 2116

شکل :11نمودار قیمت برق بر اساس نمودار نموته بار مصرفی در ساعات

ظرفیت سیستم فتوولتائیک در حالت بهینه  3.75کیلووات و ظرفیت سیستم

مختلف بدون حضور سیستم خورشیدی

ذخیره ساز  5کیلووات ساعت ارائه شده است.

در ادامه دو ارزیابی از دو نمونه در دو روز متفاوت آورده شده است.

 .4نتایج ارزیابی الگوریتم پیشنهادی

 .4.1نمونه اول

در این قسمت الگوریتم پیشنهادی برای مبدل دوطرفه در سیستم کنترل

در شکلهای زیر نمودار تولید سیستم فتوولتائیک در تاریخ 2116/4/12

مدیریت انرژی ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای این منظور نتایج حاصل با

و مقادیر کلی پارامترهای سیستم ،میزان شارژ و دشارژ باتری ،حالت شارژ

نتایج الگوریتم موجود در ] [13مقایسه میگردد .مبدل دوطرفه یک مبدل 1

باتری و صورت حساب برق نمایش داده خواهد شد.

کیلوواتی در نظر گرفته شده است .برای اینکه مقایسه در حالتهای مختلف
ساده باشد ارزیابی برای یک نمونه بار مصرفی در یک روز استفاده شده است.

در «شکل »1نمودار یک نمونه بار مصرفی برای یک ساختمان مسکونی در
ساعات مختلف شبانهروز نمایش داده شده است ،که با توجه به تعرفههای
نمونه ارائه شده صورت حساب برق بدون وجود سیستم خورشیدی برابر با
1361.6میشود ،که صورتحساب با توجه به تعرفه در هر ساعت نیز در

«شکل »11محاسبه و نشان داده شده است.

شکل :11نمودار تولید سیستم فتوولتائیک در تاریخ2111/14/12
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الگوریتم پیشنهادی  14درصد نسبت به الگوریتم ][13کاهش مییابد .همچنین

پارامترهای به حداکثر رساندن عمر باتری در الگوریتم مورد نظر مشاهده می-
شود ،که در آن ) (SOCدر تمام فرآیند شارژ و دشارژ باتری در محدوده 21
تا  81درصد است ،و تعداد چرخههای شارژ و دشارژ حداقل میباشد.

 .4.2نمونه دوم
در شکل های زیر نمودار تولید سیستم فتوولتائیک در تاریخ 2116/4/24
و مقادیر کلی پارامترهای سیستم ،میزان شارژ و دشارژ باتری ،حالت شارژ

شکل :12نمودار تغییرات توان شبکه ،اینورتر ،بار و  PVبا پیاده سازی

باتری و صورت حساب برق نمایش داده خواهد شد.

الگوریتم پیشنهادی برای نمونه اول

شکل :13نمودار شارژ و دشارژ باتری با الگوریتم پیشنهادی برای نمونه اول
شکل :11نمودار تولید سیستم فتوولتائیک در تاریخ 2111/14/24

شکل :14نمودار ) (SOCبا الگوریتم پیشنهادی برای نمونه اول
شکل :17نمودار تغییرات توان شبکه ،اینورتر ،بار و  PVبا پیاده سازی
الگوریتم پیشنهادی برای نمونه دوم

شکل :15بهای برق مصرفی در هر ساعت و صورت حساب برق با الگوریتم
پیشنهادی برای نمونه اول

صورت حساب برق در روز مشخص شده با پیاده سازی الگوریتم موجود
در ] [13معادل  737و با پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی معادل  635میباشد،

شکل :18نمودار شارژ و دشارژ باتری با الگوریتم پیشنهادی برای نمونه دوم

که برای این روز با توجه به تولید سیستم  ،PVصورت حساب با استفاده از
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 ایران، تهران1315 – سی و یکمین کنفرانس بینالمللی برق

 که در آن از تخلیه،(SOC)  از جمله رعایت حالت شارژ،افزایش عمر باتری
و شارژ کامل باتری جلوگیری میشود و به حداقل رساندن چرخههای شارژ
 که با توجه به نتایج حاصل این الگوریتم اهداف مورد،و دشارژ باتری میباشد
.نظر را برای سیستم خورشیدی یک ساختمان مسکونی برآورده میسازد
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( با الگوریتم پیشنهادی برای نمونه دومSOC)  نمودار:19شکل

 بهای برق مصرفی در هر ساعت و صورت حساب برق با الگوریتم:21شکل
پیشنهادی برای نمونه دوم

صورت حساب برق در روز مشخص شده با پیاده سازی الگوریتم موجود
 می باشد در واقع118 [ در سیستم کنترل مدیریت انرژی معادل منفی13] در
 و با پیاده سازی الگوریتم. واحد به شبکه برق فروخته شده است118
 که برای این روز با توجه، میباشد145 پیشنهادی صورتحساب معادل منفی
 برق فروخته شده به شبکه با استفاده از الگوریتم، PV به تولید سیستم
.[ در این روز افزایش مییابد13]  درصد نسبت به الگوریتم34 پیشنهادی
 روز از تولید سیستم21 با ارزیابی الگوریتم پیشنهادی برای داده های
 الگوریتم پیشنهادی به طور،[13] فتوولتائیک و مقایسه نتایج با الگوریتم
 این در حالی است که در، درصد سودآوری در پی خواهد داشت23 متوسط
این الگوریتم پارامترهای مورد نظر برای افزایش عمر باتری نیز در نظر گرفته
.شده است

 نتیجهگیری.5
در این مقاله یک الگوریتم کنترلی برای مبدل دوطرفه در سیستم مدیریت
انرژی یک ساختمان مسکونی مجهز به سیستم خورشیدی و سیستم ذخیره
 و از جمله، که این الگوریتم یک الگوریتم پیشبین میباشد،ساز پیشنهاد شد
اهداف آن کاهش صورتحساب برق و رعایت پارامترهای مورد نظر برای
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