
دلکنترل منابع پراکنده مبتنی بر مب

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی
ایمان صادق خانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد



زشبکه هایریدرپراکندهمنابعواسطعنوانبهاستفادهموردمبدلنوعمتداولترین•
متناوب،جریان

Voltage-sourced]ولتاژمنبعاینورتر inverter (converter) – VSI (VSC)]

حالتدرهریزشبکولتاژتنظیمدرآنهاباالیانعطافقابلیتمبدل هااینمزیت.است
.استشبکهبهمتصلکاریحالتدرخروجیتوانتنظیموجزیره ایکار
بوستباک،مبدل هایازکاربرد،ونوعبهبستهنیزمستقیمجریانریزشبکه هایدر•

.می شوداستفادهبوست-باکیاو

مبدل های واسط
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پیکربندی اینورتر منبع ولتاژ
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شاخه-ساختار سه
مناسب برای سیستم های ولتاژ متوسط)

(و ولتاژ کم

شاخه-ساختار چهار
(مناسب برای سیستم های ولتاژ کم)



قدرتساختار کلی یک ریزشبکه مبتنی بر ادوات الکترونیک
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قدرتساختار کلی یک ریزشبکه مبتنی بر ادوات الکترونیک
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کهریزشبیککلیساختار
کمولتاژمستقیمجریان

(LVDC)مبدلبرمبتنی



قدرتساختار کلی یک ریزشبکه مبتنی بر ادوات الکترونیک
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کهریزشبیککلیساختار
مبدلبرمبتنیمتناوبجریان



قدرتساختار کلی یک ریزشبکه مبتنی بر ادوات الکترونیک
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وانتتبدیلسیستمساختار
PVمرحله ایتک

.PVه ایمرحلدوتوانتبدیلسیستمساختار

توانحداکثراستخراجDC-DCمبدلنقش
.است(MPPT)مختلفشرایطدر



:داردبستگیآنازاستفادههدفبهمبدلکنترلسیستمساختار

grid-formingمبدل های•

grid-feedingمبدل های•

grid-supportingمبدل های•

ساختار سیستم کنترل
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grid-formingهایمبدل

ولتاژبعمنیکهمانند)جزیره ایکارحالتدرریزشبکهفرکانسوولتاژتنظیم•
(شدهکنترل

حالت،نایدرزیراشبکهبهمتصلکاریحالتدرجریانمنبعیکعنوانبهعمل•
.می شودتحمیلاصلیشبکهتوسطریزشبکهفرکانسوولتاژ

ساختار سیستم کنترل
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grid-feedingهایمبدل

جبرانوتوانتوزیعنیازمندی هایکردنبرآوردهبرایراکتیووحقیقیتوانتنظیم•
فیدرتوانپخشنوساناتوبارتغییرات

grid-supportingهایمبدل

خدماتدنکرفراهمآنکناردروپراکندهمنابعازحقیقیتوانحداکثراستخراج•
ولتاژافتجبرانفهدباراکتیوتوانتزریقمثل)توانکیفیتبهبودمنظوربهجانبی
(شبکه

ساختار سیستم کنترل
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ساختارازکلیشمایی
درمبدلکنترلسیستم
مختلفکاریشرایط

ساختار سیستم کنترل

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University



:ریزشبکهکنترلسیستماصلیوظایف
جزیره ایوشبکهبهمتصلکاریحالتدوهردرفرکانسوولتاژتنظیم•
پراکندهانرژیمنابعبینمناسببارتسهیم•
شبکهازمستقلوشبکهبهمتصلکاریحالت هایبینگذار•
اصلیشبکهوریزشبکهبینتوانپخشکنترل•
ریزشبکهکارهزینهبهینه سازی•
رایب(استپذیرامکانکهجاهاییدر)مناسبتقاضایسمتمدیریتراهکارهایطراحی•

بارازبخشیکنترل

سیستم کنترل ریزشبکه
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زمانیمقیاسواهمیتداراینیازهااین
سلسلهرلکنتساختاریکبه←هستندمتفاوت
.استنیازمراتبی

سیستم کنترل سلسله مراتبی
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دوم،اولکنترلسطحسهشاملمرسومساختار
.می باشدسومو



توانلمستقکنترلجزیره ای؛کارحالتدرفرکانسوولتاژپایداریحفظ:اولسطح•
جلوگیریرایبمنابعبینتوانتسهیموغیرخطیوخطیبارهایحضوردرراکتیووحقیقی

گردشیجریاناز

اولسطحکنترلازناشیولتاژوفرکانسانحرافاصالح:دومسطح•

بهینهملکردعکردنفراهمواصلیشبکهوریزشبکهبینتوانپخشمدیریت:سومسطح•
اقتصادی

سیستم کنترل سلسله مراتبی
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انتوکنترلحلقه•
اژولتکنترلحلقه•
انجریکنترلحلقه•

کنترل شده با ولتاژVSIسیستم کنترل 
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:دادانجاممختلفمرجعقاب هایدرمی توانرااینورترکنترلسیستممحاسبات
عیب–PIسادهکنترل کنندهازاستفادهامکاناصلیمزیت:(dq0)سنکرونمرجعقاب•

پارکتبدیلبهنیازونامتعادلشرایطدرناکارآمدیاصلی
یمحیط هامثل)توانکیفیتبهبودکاربردهایبرایمناسب:(αβγ)ساکنمرجعقاب•

کالرکتبدیلو(رزونانسی-تناسبی)PRکنترل کنندهبهنیاز–(هارمونیکی
عیب–یرهامتغتبدیلبهنیازعدموفازهرمستقلکنترلاصلیمزیت:(abc)فازمرجعقاب•

PRکنترل کنندهبهنیازوتوانکیفیتبهبودکاربردهایدرناکارآمدیاصلی

کنترل شده با ولتاژVSIسیستم کنترل 
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.نداردمنابعبیناتیمخابرارتباطبهنیازیبنابراینواستآنبودنمحلیافتیکنترلاصلیمزیت
plugویژگی)داردنتغییربهنیازکنترلیساختارپراکنده،منابعقطعیاشدناضافهباهمچنین

and play).افزایشامهنگدرکهاستشدهگرفتهالهامسنکرونژنراتوررفتارازآناصلیایده
.می یابدکاهشفرکانسحقیقی،توان

کنترل شدهولتاژمنبعمبدلمی توانباالفرکانسهارمونیک هایوکلیدزنیریپل هایازصرفنظربا
.گرفتنظردرδزاویهوEولتاژباACمنبعیکصورتبهراولتاژبا

اصول کنترل افتی
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P ∝ δ

Q ∝ E

اصول کنترل افتی

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University



اصول کنترل افتی
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کثر  تعیین ضرایب افتی بر اساس حدا
مقدار مجاز انحراف فرکانس و ولتاژ و

متناسب با ظرفیت نامی منابع



کهاستکمیتیکانسفرزیرامی شودمنابعبینحقیقیتوانمتناسبتسهیمبهمنجرافتیکنترل•
متفاوتدلیلهب)استمتفاوتمنبعهرباسولتاژکهآنجاازاما.استیکسانریزشبکهکلدر

.شداهدنخوانجاممتناسبطوربهراکتیوتوانتسهیم،(خطوطامپدانسوظرفیتبودن

اصول کنترل افتی
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منحرفمینامقادیرازحدیتاریزشبکهولتاژوفرکانسافتی،مشخصهعملکرددلیلبه•
یزشبکهردومسطحوظیفه.شودسازمشکلحساسبارهایبرایمی تواندامراینکهمی شوند

برایکهتاسافتیمشخصه هایدرفرکانسوولتاژمرجعمقادیرافزایشباافت هااینجبران
.داردنیازمخابراتیارتباطبهکاراین

کنترل سطح دوم
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ΔωSترم همگام کننده است
که در حالت کار جزیره ای 

.صفر است



افتیمشخصه هایاصالح
کنترلدومسطحتوسط

کنترل سطح دوم
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لکنتردومواولسطوحساختار
ریزشبکه

کنترل سطح دوم
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اتصالازقبل.ردمی گیقراراستفادهمورداصلیشبکهبهمتصلکارحالتدرسومسطحکنترل•
ایجادزیادیذاریگاتصال،هنگامدرتاشوندهمگامریزشبکهواصلیشبکهفازبایدشبکه،به

دومسطحکنترلبهاست،ΔωSهمانکه(PLL)فازقفلحلقهخروجیکاراینبرای.نشود
انجامریزشبکهاژولتدامنهوفرکانستنظیمباوسومسطحدرتوانپخشکنترل.می شوداضافه

:می شود

کنترل سطح سوم
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مشخصه هایاصالح
حسطتوسطافتی
کنترلسوم

کنترل سطح سوم
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رلکنتسومودومسطوحساختار
ریزشبکه

کنترل سطح سوم
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.کرداستفادهنیزDCریزشبکه هایدرمی توانACریزشبکه هایمراتبیسلسلهکنترلمفاهیماز•

DCکنترل سلسله مراتبی ریزشبکه های 
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اولسطحکنترل دومسطحکنترل



DCکنترل سلسله مراتبی ریزشبکه های 
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دومواولسطوحساختار
ریزشبکهکنترل



DCکنترل سلسله مراتبی ریزشبکه های 
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زشبکهریکنترلسومسطحساختار
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