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 مقاوم کننده کنترل توان اینورترهای متصل به شبکه بر پایه کنترل
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 : چکیده

دنيای مدرن امروزی به شدت نيازمند انرژی برق با کيفيت و قابليت اطمينان باال است. از طرفي اهميت مسئله انرژی نياز به 

است. افزایش نياز به استفاده از منابع انرژی نو به  افزایش داده را  از منابع انرژی نو بعنوان توليد کننده انرژی الکتریکياستفاده 

عنوان توليد کننده،کهنه شدن شبکه های انتقال و توزیع و نياز به سرمایه گذاری کالن برای توسعه و نو کردن شبکه و زیر 

های نوین به انرژی برق با کيفيت و قابليت اطمينان باال همه چالش های امروز را بسوی روشساخت های پایه ای آن و نياز 

باشند که امروزه های مناسب جهت تامين انرژی برق، منابع توليد پراکنده ميتامين انرژی برق پيش مي برد. یکي از گزینه

های توزیع گذشته را که حالت پسيو داشتند، نو شبکهیکي از مهمترین منابع تامين انرژی برق هستند. حضور منابع انرژی 

ها در بخش است. حقيقت شبکه توزیع اکتيو منجر به یک بحث جدیدی بنام ميکروگرید های اکتيو تبدیل کردهاکنون به شبکه

 .فاوت خواهد بودها تا حد زیادی با شبکه قدیمي متتوزیع شده است. با توجه به حضور منابع توليد پراکنده ماهيت ميکروگرید

 تواند پایه بسياری از تحقيقات در این زمينه شود. بنابراین مسائل فني و کنترلي آنها باید متفاوت باشد. این تفاوت مي

و مدوالسيون ماشين بردار نوسان  تطبيقي _مدلغزشي کنترل کننده ترکيب استراتژی کنترل مستقيم توان,  مقالهاین  در

بدون کنترل حلقه های جریان است. کنترل ولتاژ  DC/ACيم سریع مستقيم توان کانورترهای تنظ ،هدف است. بنابراین

کانورتر مي تواند بسادگي در قاب مرجع چرخان بدست آید و روش ماشين بردار نوسان جهت رسيدن به فرکانس سوئيچينگ 

 ثابت بکار برده مي شود.

 توان، ميکروگرید، منابع توليد پراکندهکنترل  تئوری مد لغزشي، ،طبيقيتکنترل کلمات کليدی: 
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 مقدمه -1

 

ها با حفظ کيفيت DG. استراتژی کنترل برای تقسيم بار بين نمونه ای دیگر از مدل سازی ریزشبکه ارائه شده است, ]11[در 

این مدل آن است که هر  . نکته مهم درگيرد ولتاژ، جریان و توان در دو حالت متصل به شبکه و جزیره ای مورد بحث قرار مي

DG البته این در صورتي است که  .باری را تغذیه مي کند که ميتواند نامتعادل و یا غيرخطي باشدDGها کانورتری باشند. 

 اکتيو برای توان– ولتاژ اندازه و راکتيو توانژ, ولتا زاویه دروپ در نتيجه و شبکه بودن مقاومتي فرض مدل، این در دیگر نکته

 حالت در که است آن مدل این در ای جزیره حالت و به شبکه متصل حالت تفاوت واقع در. است ای جزیره التح در کار

 و هارمونيک و کردند مي تغذیه را خود محلي ها بخشي از بار DG و شد مي تغذیه شبکه از مشترك بار کل شبکه، به متصل

 .کردند مي برطرف را بار خود تعادل عدم

توليد  منبع یک شامل ریزشبکه که است شده فرض .است بررسي شده ای جزیره حالت در شبکه یزر دیناميک, ]11[در

 درحالت. است فيلتر و ترانسفورمر قدرت، الکترونيک مبدل DC  ولتاژ منبع شامل DGمدل . است بار یک و اینورتری پراکنده

 به حالت گذر صورت در کنترل این. ميشود اعمال مبدل روی و راکتيو اکتيو های توان سنتي کنترل شبکه، به متصل کارکرد

 ای، کنترل جزیره حالت تشخيص صورت در بنابراین. ميشود مصرفي ناپایدار و توليدی های توان تعادل عدم دليل به ای جزیره

 .کند مي کنترل را ولتاژ که ميگردد معرفي جدیدی کننده

 از دروپ، از استفاده جای به فرکانس کنترل  برای. نجام ميگيردا زمان حوزه در مطلوب پاسخ براساس کننده کنترل طراحي

 حالت معادالت با ای جزیره حالت در شبکه مدل. برعهده دارد را مرجع فرکانس توليد که شود مي استفاده یک اسيالتور

  .شود مي فرض متعادل فاز سه سيستم، و است توصيف شده

 از استفاده با بار سازی مدل .است شده ارائه ای کار جزیره حالت در سيستم برای یک متغيره چند کننده یک کنترل, ]11[در

 درصورت .کار است های این ویژگي از فرکانس دروپ از استفاده جای به داخلي موازی، استفاده از اسيالتور RLCمدار یک

 .کارساز نيست مدل این DGچندین  وجود

 ژنراتور دیزل بادی، واحدهای توربين شامل مستقل قدرت سيستم یک در نسفرکا و توان کنترل مطالعه و بررسي به, ]11[ در

 پراکنده توليد واحدهای مشخصات بر اساس فرکانس و توان کنترل مطالعه. است شده پرداخته انرژی ساز ذخيره ادوات و

 گرفته انجام دیزل تسوخ مصرف حداقل دو با انرژی حداکثر جذب با مشترکان برای مطلوب توان کردن فراهم برای مذکور

 مطالعات مختلف شرایط تحت وضمناً گردیده ارائه فرکانس-توان کنترل قدرت و سيستم توليدی، واحدهای های مدل .است

 بوده متغير سرعت عملکرد حالت در دیزل واحد و پراکنده توليد واحد نوع دو هر مقاله این در .است شده ارائه آن سازی شبيه

 تواند توان مي سيستم این که شد داده نشان مقاله این در. باشند مي متصل شبکه به قدرت کترونيکال مبدل طریق یک از و
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 دیزل دو با توربين در استفاده مورد ژنراتور .کند ارائه مشترکان به مستقل قدرت سيستم یک در را اطميناني قابل و مطلوب

 به AC/DC/ACقدرت  الکترونيک مبدل یک طریق از آنها يکه خروج بوده دایم آهنربای با سنکرون ماشين ازنوع ژنراتور

 تنظيم دو با توان تحویل برای عمدتاً و شده سنکرون دیزل مبدل با باد توربين قدرت مبدل الکترونيک .شوند مي متصل شبکه

 .رود مي بکار توان راکتيو تسهيم

 شده استفاده شبکه اصلي برق رفتن دست از سپ بار تغذیه دادن ادامه برای تطبيقي کنترل سيستم یک از, ]11[درمرجع

 .است شده گرفته درنظر ثابت بصورت امپدانس متصل بار و گاز توربين نوع از پراکنده توليد واحد سه روش این در. است

 از پس استراتژی حاليکه در بوده اکتيو توان کنترل و ضریب توان تصحيح شبکه، با موازی عملکرد درحالت کنترلي استراتژی

 ژنراتور خروجي پایانه جریان و ولتاژ گيری اندازه با مذکور کنترل سيستم .باشد مي فرکانس و ولتاژ کنترل شبکه، شدن جدا

نرخ تغييرات توان  ،(dv)، نرخ تغييرات ولتاژ  (pf)، ضریب توان  (V)ولتاژ  گانه شش پارامترهای استخراج و توليد پراکنده

و  کرده ارزیابي را پراکنده توليد واحد جاری وضعيت (df) و نرخ تغييرات فرکانس (dp)اکتيو، نرخ تغييرات توان (dQ) راکتيو

 .کند مي انتخاب را آنها تحریک و گاورنر سيستمهای کارکرد مناسب حالت آن، به توجه با

مورد بررسي قرار  ,اینورترهایي با اتصال موازی مي باشند پاسخ گذرای یک ریزشبکه در حالت جزیره ای که شامل[, 11]در 

توان یک ریزشبکه مي تواند به شدت از پارامترهای سيستم همچون نقطه کار  تقسيمگرفته است. عملکرد گذرای مکانيزم 

حالت دروپ , یک استراتژی کنترل گذرا بر پایه ویژگي های جهت بهبود عملکرد گذرای ریزشبکه. در این مقاله تاثير پذیر باشد

 .ارائه شده است

از یک کنترلر مقاوم تطبيقي جهت کنترل ولتاژ یک اینورتر منبع ولتاژ سه فاز برای سيستم های توليد پراکنده [, 11]در 

 .بصورت جدا از شبکه استفاده شده است

, از کنترل جهت بررسي مشکالت تنظيم ولتاژ در ریزشبکه هایي که شامل ژنراتورهای بادی دو سو تغذیه مي باشند [,11]در 

است که تغييرات اساسي ولتاژ در شبکه را کنترل و تنظيم غزشي استفاده شده است و نشان داده که این روش قادر کننده مدل

 .نماید

ها دارای دو حالت نماید. ریز شبکهدر یک ریزشبکه را بررسي مي DGکنترل و توان اکتيو چندین  -[، اصول فرکانس11در ]

باید توان  DGیک واحد  (Island)( حالت آیلند. در عمليات جزیره ای 1 متصل و –( حالت شبکه 1اندازی هستند: راه

هها معرفي و DGی مختلف برای کنترل توان اکتيو توليدی خروجي را با دیگر واحد مطابق با بار تسهيم نماید. دو گزینه

گرفتن حالت کنترل و  . با در نظر(FFC)( کنترل جریان فيدر 1و  (UPC)( کنترل توان خروجي واحد 1شود: تحليل مي

( تغيير بار طي عمليات 1نمایيم: ها تحت شرایط مختلف را بررسي مي DGها، ما اصول تسهيم توان د رميان DGآرایش 

ی اصلي( براساس این تحليل، حالت ( تلفات اصلي )جدا شدن از شبکه1( تغييرات بار طي عمليات آیلند و 1متصل و  –شبکه 
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FFC شود، حالت ریزشبکه تحت شرایط مختلف مفيد است. با این حال وقتي که ریزشبکه جزیره ای ميی اصلي و برای شبکه

های حالت دی جي droopشود. بنابراین با یک الگوریتم برای اصالح ثابت به کنترولر دروپ موجود محدود مي FFCکنترلي 

FFC نمایيم تا تسهيم مناسب توان ميان پيشنهاد ميDGسازی نهادی با شبيهيم. اصول و الگوریتم پيشها را تضمين نمای

PSCAD .بررسي شده است 

 [ بشرح زیر است:12خالصه ای از مقاله ]

DG  دارای پتانسيل عظيم محيطي و اقتصادی است. بخصوص اگر بر پایۀ انرژی های تجدید پذیر باشد .و برای توسعۀ آیندۀ

ها در سيستم های توزیع مي تواند سبب انحراف ولتاژ از  Dgالی شبکه های هوشمند بسيار اهميت دارد. هر چند نفوذ با

محدوده های معين شده شود. و پخش توان را بسوی ترانس های پست سوق دهد. متعاقباً , ميتواند تلفات سيستم توزیع را در 

گر منابع درون ها را باید با دیDGصورت عدم نظارت خوب افزایش بخشد بنابراین جهت ارضای اهداف شبکه هوشمند , 

نيز ميتوانند در ارتقاء شبکه های هوشمند , کمک کنند.  (CLS)سيستم توزیع , هماهنگ کنترل کرد . بارهای کنترل پذیر 

ها ,سيستم های ذخيرۀ انرژی DGبنابراین در این مقاله یک شيوۀ تصميم گيری برای زمان بندی بهينۀ مرجع برای 

(BESS)  ,CLS ير , پيشنهاد شده است .هدف اصلي مسئلۀ بهينه سازی پيشنهادی , دستيابي به , و ترانسهای گام متغي

کاهش تلفات در سيستم توزیع هوشمند است . هرچند، اهداف دیگری ، مانند کنترل ولتاژ و صاف سازی پخش بار )توان( نيز 

انجام شده است. شبيه سازی ها  ، Dgبدست آمده است. بهينه سازی بر اساس مقادیر پيش بيني شدۀ دیماند و توليد توان 

را در شبکه های  CLSبرای یک روز از بهره برداری هدایت شده اند ، تا بهينه بودن شيوۀ پيشنهادی را ، نشان دهند و تاثير 

 هوشمند ارزیابي کنند . 

براساس توليد ( DFIG[, مشکل تنظيم ولتاژ را در شبکه های کوچک بررسي مي کند که شامل مولد القاء مضاعف )11در ]

باد مي باشد. بخاطر اهميت مقاومت های خطي درشبکه های کوچک، متغيرهای توان فعال توليد شده بوسيله توربين های 

بادی مي توانند منجر به نوسانات چشمگيری در اندازه های ولتاژ شوند. این مقاله یک طرحي برپایه تحليل حساسيت ولتاژ را 

ولتاژ در یک مسير مقصد درچنين شبکه های کوچک دست یابد. ولتاژ مقصد مي تواند ازیک پيشنهاد مي دهد که به تنظيم 

 مسير مرکزی مهم، یا یک مسيری با بارهای ولتاژ حساس باشد. 

این روش محلي است و مي تواند درغياب یک سيستم ارتباطاتي پهناور یا اندازه گيری های دور دست ایجاد شود. عملکرد 

، مبدل ها، و کنترل  DFIGنشان داده شده است. نمونه های متحرك، برای  IEEE 11ني توزیع مسير روش روی شبکه جها

 NRELکننده های داخلي در امتداد با محدودیت های عملکردی آنها بررسي شده اند. نوسانات اتفاقي درسرعت باد 

Turbsim ده اند. شبيه سازی شبيه سازی متحرك، نمایش داده شده اند، درحاليکه برای سایه برج و برش باد محاسبه ش

 برای شناسایي ویژگي های تنظيم ولتاژ تحت شرایط بار متفاوت و روابط شبکه جهاني ارائه شده اند.
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 [ بشرح زیر است:11خالصه ای از مقاله ]

متوسط به خاطر ( چشم انداز خوبي در شبکه )بازار برق( توان کوچک و  VSFPتوربين های بادی سرعت متغير با گام ثابت )

جلوگيری از مسائل   VSFPساختار ساده، هزینه پایين  و قابليت اطمينان باال دارند. یکي از مشکالت ایده توربين های 

Over speed  وOver Load  شدن در سرعت های بيش از حد باد است که به ندرت در مقاالت ارائه شده تا کنون بيان

کنترل توان بدون سنسور برای ژنراتورهای سنکرون مغناطيس دائم قرار گرفته بر پایه ایده شده است.این مقاله ابتدا استراتژی 

را پيشنهاد مي دهد که در آن حداکثر توان قابل جذب عملکرد، سرعت ثابت خارج شدن، و توان   VSFPسيستم توان باد 

ترل پيشنهادی به خاطر سادگي ثابت عملکرد جدا شدن )خارج شدن( همگي قابل بررسي و تشخيص مي باشد. طرح کن

ساختار مزیت ویژه ای دارد. یعني فقط دو تنظيم کننده برای تشخيص مدهای کاری و هم چنين گذار طبيعي بين آنها وجود 

بکار   MPPT(Max Power Point Tracking)دارد. یک رویتگر توان ایرودیناميکي در این طرح برای رسيدن به سرعت 

ر این برای ارتقاء استحکام سيستم به تغييرات پارامترها و کارآیي  کنترل سرعت دیناميک و استاتيک برده شده است. عالوه ب

پيشنهاد و به عنوان تنظيم کننده سرعت در طرح کلي کنترل توان استفاده شده است.   PIبهينه یک کنترلر منطق فازی شبه 

 نمونه تایيد شده است. VSFPجام شده بوسيله ایده توربين باد استراتژی پيشنهادی بوسيله شبيه سازی و نتایج آزمایش ها ان

 [ بشرح زیر است:11خالصه ای از مقاله ]

 تجدید انرژی به منظور کنترل نيرو های سيستم برای مکانيسمي است، و سنکرون به ژنراتور اینورتر شبيهسنکرونورتر یک 

شبيه به دیگر اینورترهای متصل به شبکه،  .تسهيل مي سازد راهوشمند  شبکه ادغام را ارائه مي کند و به شبکه متصل پذیر

(، فرکانس و دامنه ولتاژ شبکه را بعنوان PLLتا فاز)  حلقه قفل شده در فازنيازمند یک واحد اختصاصي همگام شده مثل 

مگام ساز با حذف واحد مرجع فراهم مي آورد. در این مقاله، گام بنيادین برای توسعه سنکرونورتر بعنوان یک سنکرورتر خود ه

اختصاصي همگام ساز برداشته مي شود. که بطور خودکار مي تواند خود را با شبکه قبل از اتصال همگام سازد و فرکانس شبکه 

را پس از اتصال پيش برد. این مسئله بطرز قابل توجهي عملکرد را بهبود مي بخشد، پيچيدگي و بار محاسباتي کنترل کننده را 

، از جمله فرکانس و تنظيم ولتاژ، توان واقعي، و کنترل توان واکنشي، حفظ سنکرونورتر. تمام عملکردهای اوليه کاهش مي دهد

مي شوند. نتایج شبيه سازی و تجربي برای اعتباربخشي به راهبرد کنترل ارائه مي گردد. نتایج تجربي نشان داده است که 

، و عمليات کنترل %11، عمليات کنترل توان را تا %11انس را تا بيش از راهبرد کنترل مفروض مي تواند عمليات پيگيری فرک

 بهبود بخشد. %12توان واکنشي را تا حدود 

 [ بشرح زیر است:11خالصه ای از مقاله ]

اجازه مي دهد که در مواقع نياز برای تأمين مقدار توان مؤثر مورد  DERsمفهوم ميکروگرید به منابع انرژی توزیعي کوچک 

و سرویس پشتيباني در یک شيوه هماهنگ عمل کنند. این مقاله یک شيوه کنترل هماهنگ و منسجمي از ژنراتورهای  نياز
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( و کنترل انباره ی باتری برای تأمين پشتيباني ولتاژ و فرکانس MPPTبا کنترل بيشينه ردیابي نقطه توان )  PVخورشيدی 

 (V-Fدریک ميکروگرید مجزا پيشنهاد مي دهد. همچ ) ( نين، کنترل توان مؤثر و هرز/ غيرفعالP-Q با خورشيدی )

MPPT, PV .و انباره ی باتری برای حالت متصل به شبکه پيشنهاد مي شود 

و کنترل شارژ و تخليه شارژ  MPPT( مبدل، کنترل P-Q)یا  V-Fاین استراتژی های کنترل هماهنگي مؤثری ميان کنترل 

مقاله نيز یک هماهنگي مؤثر در ميان منابع بسيار کوچک شرکت کننده نشان مي دهد در انباره ی انرژی نشان مي دهند. این 

( را درنظر مي گيرد. تحقيقات شبيه سازی با سيستم SOCحاليکه مورد تغيير تابش و وضعيت محدودیت شارژ باتری )

نتایج آشکارا سودمندی در روشهای ميکروگرید مجزا و متصل انجام مي شوند.  IEEEباس  11آزمایش سيستم تغذیه 

انجام مي  Simpower system , Matlabروشهای کنترل پيشنهاد شده را بررسي مي کند. شبيه سازی ها در نرم افزار 

 شود.

 [ بشرح زیر است:11خالصه ای از مقاله ]

ابليت اطمينان )جزیره ای( برخي قسمتهای شبکه توزیع ، بعد از رخ دادن خطا، به بهبود ق ISLANDامکان اعمال حالت 

 سيستم کمک مي کند .

( برای براورده کردن بار محلي ضروری است . یک موضوع اصلي DGبرای این منظور تخمين زدن توانایي ژنراتورهای توزیع )

در این ارزیابي وابستگي موجود بين خروجي های توان دیزل ژنراتورها بر پایه یک منبع انرژی اوليه دوره ای تجدید 

هرنوع دیزل  پذیر)خورشيد، باد( مي باشد. این مقاله یک مدلسازی جدید بارویکردی به ایجاد مدل های توليد ساعتي برای

 ژنراتورهای تجدیدپذیر با استفاده از وابستگي توان و دردسترس بودن سخت افزار ارائه مي دهد . 

یک جنبه جالب از رویکرد پيشنهادی این است که وابستگي راشامل مي شود و از محاسبه تجزیه و تحليلي مقادیر صرفنظر مي 

های بار ساعتي ارائه شده است . در آخر یک روش برای ارزیابي تحليلي کند . همچنين یک روش ابداعي برای دستيابي به مدل

تلفات بار احتمالي با استفاده ازهردومدل بار و مدل توليد پيشنهادی توضيح داده شده است . هردوروش ارائه شده و شبيه 

 بکار برده شده است .   IEEE RBTS6-BUS( توسط MCSسازی مونت کارلو )

اژ ثانویه و کنترل فرکانس بر اساس کنترل توزیع شده سيستم های چند عاملي وابسته به تشریک مساعي [, الگوی ولت11در ]

را پيشنهاد مي دهد. کنترل ثانویه پيشنهاد شده با گراف جهت داری مدل دهي مي شود. کنترل ثانویه پيشنهاد شده کامال 

لزم اطالعات خود و نيز اطالعات همسایه ها ی خود در پخش و توزیع مي شود بطوری که هر ژنراتور توزیع شده تنها مست

گراف جهت دار ارتباط مي باشد. بنابراین نياز است در خصوص کنترل مرکزی و شبکه ارتباط کمپلکس رفع شده و قابليت 

اعتماد سيستم گسترش مي یابد. نتایج شبيه سازی تأثير کنترل ثانویه پيشنهادی را در خصوص تست سيستم ریز شبکه 

 تحقيق مي کند.
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ادامه این مقاله بدین ترتيب سازماندهي شده است: در قسمت دوم دیناميک سيستم و طراحي کنترل کننده بيان شده است. 

سيستم مورد مطالعه به همراه شبيه سازی در قسمت سوم بيان شده است و در آخر نتيجه گيری نهایي در قسمت چهارم ذکر 

 شده است.

 

 پیشنهادی  طراحی کنترل کننده سیستم و یدینامیکمدل  -2

 

( مشاهده مي 1( نشان داده شده است. همانگونه که در شکل )1شماتيک ساختار یک اینورتر تکفاز متصل به شبکه در شکل )

 Lو اندوکتانس  Rبه شبکه وصل شده است. که این امپدانس شامل مقاومت  Xریز شبکه از طریق یک خط با امپدانس  ،شود

 .مي باشد

 
 

 متصل به شبکه dc/ac: مدار معادل کانورتر 1ل شک

 

 دینامیک سیستم -2-1

ریزشبکه به شبکه سراسری وصل مي باشد پس ولتاژ و فرکانس شبکه بر کل  ،( نشان داده شده است1آنگونه که در شکل)

بکه به شبکه سيستم غالب مي گردد و ولتاژ و فرکانس ثابت مي باشد. در این بخش هدف کنترل توان خروجي که ریز ش

سراسری انتقال مي دهد, مي باشد. پس جهت کنترل توان بایستي جریان ریز شبکه کنترل شود تا از این طریق توان توسط 

 در سيستم به شرح زیر زده شده است: Kvlکنترل کننده کنترل گردد. جهت بدست آوردن مدل دیناميکي سيستم یک 

 

 

Kvl A:                                                                                     )1(       

                            

 بترتيب ولتاژ مقاومت, ولتاژ سلف, ولتاژ شبکه و ولتاژ خروجي اینوتر مي باشد. و  , , که 

    ,               ,                                                          (2) 

 ( داریم:1( در )1با جایگذاری روابط )
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                        (3)    

            

  L و R, باشد می سیستم ناپیوسته کنترلی ورودی u, است شده انتخاب حالت متغییر بعنوان i اینورتر خروجی جریان که

 .باشند می انتقال خط اندوکتانس و مقاومت بترتیب

 را بصورت خطا تعریف کنیم داریم: xاگر 

                                                                                    (4)           

  

پارامترهای  و  ( در این بخش بعنوان دینامیک سیستم در نظر گرفته می شود. در اینجا بیان می شود که 5رابطه )

 قابل دسترسی و اندازه گیری می باشند. نامعین سیستم می باشند. فرض می شود که 

  و  استفاده شده است. که  و  جهت تسهیل طراحی قوانین انطباق پارامترها برای از یک تخمین گر ، با این حال

ن میل می کند. بدی و  می باشند. نشان داده می شود که   و  بترتیب پارامترهای تخمین 

 تخمین زیر درنظر گرفته شده است. ،منظور

 

(5)                                                                                           

 

 :ین روابط زیر بر قرار استبنابرامي باشد,   مقدار تخمين  بهره رویتگر مي باشد و   که

 

 

 (6)       

 

کننده کنترل طراحی -2-2  

 جهت ایجاد قانون تطبیق, تابع لیاپانوف زیر بررسی می شود:

  

(7) 

 پس داریم:  ،بایستی مشتق تابع لیاپانوف منفی گردد, جهت پایداری  و  که 

(8) 
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          بنابر این قانون تطبیق به صورت زیر نوشته می شود:

(9) 

 

(10) 

 

 جهت تعریف قانون کنترل مد لغزشي, سطح سوئيچينگ بصورت زیر تعریف مي شود:

           ,                (11) 

 

(21) 

(31) 

نتایج شبیه سازی  -3  

اشد، بر اساس در این قسمت سیستم و نتایج شبیه سازی جهت دنبال کردن سیگنال مرجع جریان که در اصل همان کنترل توان می ب

.تطبیقی شبیه سازی شده است -کنترل کننده مدلغزشی  

دو مورد زیر انجام شده است: درپیشنهادی  پاسخ کنترل کننده  عملکردهت شبیه سازی ج  

( ولتاژ شبکه متعادل 3  

( ولتاژ شبکه نامتعادل2  

:( بیان شده است3پارامترهای سیستم شبیه سازی شده در جدول )  

شده سازی شبیه سیستم پارامترهای(: 1)جدول  

800 V 
 

110 peak (77.8 rms) 

 

15000 
 

50             F 

22  
L 

500 mΩ R  
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کننده کنترل پارامتر(: 2)جدول  

8.0 K مد لغزشی 

 

 

باسه تک سیستم درپیشنهادی   کننده کنترل عملکرد پاسخ  -3-1     

را نشان مي دهد.پيشنهادی  کننده کنترل( دیاگرام شماتيکي کنترل توان بر اساس 1شکل )  

 

 

جهت کنترل جریان پيشنهادی کننده لي سيستم کنترل(: بلوك دیاگرام ک1شکل)  

 

در نظر گرفته  کننده( بعنوان ورودی کنترل ( و ولتاژ شبکه )i( مشاهده مي شود, جریان خروجي اینورتر )2همانگونه که در شکل )

 شده است.
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(a) 

                 

 

(b) 

 

 
 

(c) 
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(d) 

 

( ولتاژ شبکه و سیگنال مرجع d( ولتاژ شبکه و سیگنال مرجع هم فاز هستند. cیان مرجع. ( جرb( ولتاژ شبکه. a: 3شکل 

 غیر هم فاز هستند.

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 ( تحلیل هارمونیکی حالت ماندگارc( خطای بین جریان مرجع و جریان اینورتر. b( جریان اینورتر. a: 4شکل

 

 

 جریان بار بعنوان جریان مرجع: -3-2

ر از جریان بار بعنوان جریان مرجع استفاده شده است، نتایج شبيه سازی تحت شرایط بار گوناگون از جمله قطع و وصل در زی

 بيان شده است. سلفي _اهمي بار اهمي و 

 

 

(a) 
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(b) 
 

 

  (c)  

 

(d) 

( جریان c( جریان مرجع. b ( جریان بار.aدر زمان وصل شدن بار اهمی.  پیشنهادی: نتایج شبیه سازی کنترل کننده 5شکل 

 نال مرجع و جریان تولیدی اینورتر( خطای سیگdاینورتر تولیدی 
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 (a) 

 

 

(b) 

 
 

(c) 
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(d) 

( جریان c( جریان مرجع. b( جریان بار. aدر زمان قطع شدن بار اهمی. نتایج شبیه سازی کنترل کننده پیشنهادی : 6شکل 

  تولیدی اینورتر ع و جریان( خطای سیگنال مرجd اینورترتولیدی 

 

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
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(c) 

 

 
 

(d) 

( c( جریان مرجع. b( جریان بار. aسلفی. _در زمان وصل شدن بار اهمی پیشنهادینتایج شبیه سازی کنترل کننده : 7شکل 

 نال مرجع و جریان تولیدی اینورتر( خطای سیگd اینورترجریان تولیدی 

 

 

 

( بترتيب 7( و )6(, )5اشکال ) dو  a ,b ,cبطور دائم در مدار مي باشد. در قسمت های  R1ر اهمي ( با7( و )6(, )5در شکل )

جریان مصرفي بار, جریان مرجع, جریان توليدی اینورتر و خطای بين سيگنال مرجع و جریان توليدی اینورتر بيان شده است. 

ثانيه پس از شبيه سازی وارد مدار مي شود و در  2,1ان در زم R2اهمي  12( مشاهده مي شود بار 5همانگونه که در شکل )

ثانيه پس از شروع شبيه سازی از مدار خارج مي شود. در  2,1در زمان  R2اهمي  12( نيز مشاهده مي شود که بار 6شکل )

( 7( و )6(, )5های )سازی به مدار وارد مي شود. شکل  پس از شروع شبيه 2,21در زمان  Z1سلفي _( نيز بار اهمي7شکل )

نشان مي دهد که کنترل کننده پاسخ مناسبي نسبت به تغيير اندازه و فاز سيگنال مرجع جریان از خود نشان مي دهد. با 

جریان مصرفي بار, سيگنال مرجع با جریان بار تطابق پيدا مي کند و سبب مي شود که  تغيير بار و نمونه برداری از سيگنال

 ین تغييرات, تغيير کند. جریان خروجي اینورتر نسبت به ا
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نتیجه گیری-4  

جهت کنترل جریان یک ميکروگرید که در پي آن توان ریزشبکه کنترل مي  تطبيقي _ کنترل کننده مد لغزشي مقالهدر این 

تحت شرایط بار مختلف و شرایط تغييرات ولتاژ شبکه مورد بررسي قرار گرفته است. همانگونه که از نتایج مشاهده مي  ،شود

غير حساس است و با  ،این کنترل کننده نسبت به تغييرات اندازه و فاز سيگنال مرجع که همان جریان بار مي باشد ،دشو

جریان  ،کنترل کننده با یک عکس العمل خوب و سریع نسبت به تغييرات ،تغيير سيگنال مرجع که بر جریان بار منطبق است

طای حالت ماندگار نزدیک به صفر است. همچنين نسبت به تغييرات ولتاژ توليدی اینورتر را به جریان مرجع مي رساند و خ

طرح کنترلي فرض شده  در شبکه مقاوم است و تغييرات ولتاژ شبکه تاثيری در عملکرد کنترل کننده جریان ندارد. همچنين

که این امر  ،گرددواحد ميواحدهای مدیریت توان با دنبال کردن جریان مرجع سبب کنترل توان اکتيو و راکتيو توليدی هر 

 شود از ماکزیمم توان استفاده شود.سبب مي
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