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 خالصه شبیه سازی

 شده در یک شبکه محلّی کنترل هماهنگ و مدیریّت انرژی مولّدهای اینورتری توزیع
باشذ کِ ّواًگًَِ کِ تَضیح دادُ شذُ است از  هی 1اصَل کار هذّعای ایي هقالِ بر هبٌای شوای کلّی ارایِ شذُ در شکل  

ساز اًرشی( ٍ دیگری بِ صَرت یک هَلّذ پاک هتشکّل از یک سیستن  دٍهَلّذ ایٌَرتری یکی بِ صَرت باتری )رخیرُ

ّای شبکِ تَزیع تشکیل شذُ است. دٍ حالت کلّی خْت کٌترل  سازّایی برای اصالح فالت فَتٍَلتائیک بِ عٌَاى خبراى

ّا )بارّا( برای ایي شبکِ در ًظر گرفتِ شذُ است: حالت هتّصل بِ شبکِ ٍ حالت خذایی از شبکِ تَزیع  کٌٌذُ هصرفرفتار 

 2ّا، از  کٌٌذگی ٍ یا تَلیذکٌٌذگی تَاى آى اصلی. برای کٌترل اتّصال ٍ یا خذایی هَلّذّای ایٌَرتری ٍ ًیس هذ هصرف

باشذ ٍ الگَریتن هربَط بِ آى در  لب چٌذاى سخت ٍ دٍر از رٌّی ًویاستراتصی هذیریّت اًرشی استفادُ شذُ است کِ هط

ّای ایٌَرتری بِ شبکِ هحلّی ٍ  گًَِ ابْام خاصّی ارایِ شذُ است. در حالت اتّصال هبذّل بذٍى ّیچ 3ٍ  2ّای  شکل

فیلتر کالوي استفادُ زى  ّای تَاى در شبکِ تَزیع، از یک الگَریتوی بِ صَرت تخویي ّا خْت خبراى فالت استفادُ از آى

ّای ایٌَرتری را تَلیذ  ّای هَلّذ دیاگرام هربَط بِ ایي الگَریتن کٌترلی کِ در حقیقت زٍایای آتش سَئیچ شذُ است. بلَک

گًَِ کِ در ایي شکل قابل هشاّذُ است، از دٍفیلتر کالوي بِ عٌَاى  از هقالِ ارایِ شذُ است. ّواى 7کٌذ در شکل  هی

 "ّای خارخی ٍرٍدی"ّا کار تخویي رفتار هَلّذ ایٌَرتری ٍ دیگری کار تخویي  شذُ است کِ یکی از آىزى استفادُ  تخویي
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ّا تحت عٌَاى هذل ایٌَرتر در هقالِ ارایِ  دّذ کِ خسئیّات هربَط بِ تعریف ایي ٍرٍدی ّا را اًدام هی ٍاردُ بِ ایي هَلّذ

زى  الِ را با هشکل هَاج کردُ است، تعییي سیگٌال هرخع برای تخویيسازی ایي هق شذُ است. اهّا ًکتِ قابل تأهّلی کِ پیادُ

است کِ هتأسّفاًِ بِ هقاالت هرخع ارایِ شذُ ًیس دسترسی ٍخَد ًذاشت کِ  dتحت عٌَاى سیگٌال  E/KFفیلتر کالوي 

ّا رٍیت شَد. ضوي آى کِ در ایي هقالِ)هاًٌذ بسیاری از هقاالت هشابِ در زهیٌِ شاخِ قذرت ٍ الکترًٍیک صٌعتی(،  از آى

ار ضرٍری است بِ طَر کاهل ارایِ سازی بسی آزهایی ًتایح شبیِ سازی کِ در راستی سازی ٍ پیادُ خسئیّات هربَط بِ شبیِ

ًشذُ است. بِ عٌَاى هثال، رفتار بار اٍّل بِ طَر کاهل رکر ًشذُ ٍ یا در هَرد بار سَم کِ بِ عٌَاى یک بار غیرخطّی 

ّا، ًقض ضرایط اٍّلیِّ  زى سازی تخویي چٌیي، برای پیادُ هعرّفی شذُ است تقریباً برای خَاًٌذُ هقالِ ًاشٌاختِ است! ّن

 ای ًشذُ است کِ چِ هقادیری درًظر گرفتِ شذُ است. ّا اشارُ ر هْن است کِ در هقالِ باز ّن بذاىبسیا

کٌٌذُ  گرفتِ تا قبل از هرحلِ کٌترل سازی اًدام با ایي اٍصاف ٍ با ایي سَاالت کلیذی ٍ هْوّی کِ پیش آهذُ است، پیادُ

MPC  ِبرای حالت اتّصال بِ شبک(grid connected) گردد. هسلّن است کِ برای حالت خذایی از شبکِ  ارسال هی

(isolated)  ًیس تفاٍت ساختاری ٍخَد ًخَاّذ داشت. ضوي آى کِ بِ خای استفادُ از شبکِ بِ ّوراُ تراًس، از یک هَلّذ

 ّا برای ّر فاز استفادُ شذُ است. CBسِ فاز بِ ّوراُ 

 

 

 

 


