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 شبیه سازی

سناريوي شبيه سازي براي نشان دادن بهره برداري از شارژر و عملکرد پاسخ آن به دستورات شبکه            

ارائه داده شده است از آنجا که، زمان مورد نياز براي شبيه سازي بهره برداري سطح مطلوبيت شارژر بيش از 

به شبکه در  pev حد طوالني است، يک نسخه فشرده از سناريوي ارائه شده است فرض بر اين است که

(متصل است زماني که بار در باالترين سطح خود و باتري نياز به شارژ 00:00: 8-00: 4طول ساعات اوج )

 بنابراين، شبيه سازي با شارژ تنها بهره برداري شروع مي شود کامل دارد.

 (0جدول)

 پارامترهاي سيستم مورد استفاده

 پارامتر نشانه مقدار
144 KVA S شارژر توان ظاهري 

120 V 𝑉𝑠 ولتاژ شبکه 

60 Hz F فرکانس شبکه 

1.0 Mh 𝐿𝑐 القاگر کوپل 

24 kHz 𝑓𝑠𝑤1 فرکانس سوييچ زني مبدلAD-DC  

250 V/400 V 𝑉𝑑𝑐 ولتاژ لينک DC 

330𝜇F 𝐶𝑑𝑐  خازن لينکDC 

42 kHz 𝑓𝑠𝑤2 فرکانس سوييچ زني مبدل DC-DC 

200𝜇F 𝐶𝑓 فيلتر خازني باتري 

400𝜇H 𝐿𝑓 فيلتر سلفي باتري 
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سپس، انتظار مي رود که ولتاژ در پست کاهش يابد به عنوان توان اکتيو و راکتيو مصرفي در           

اين عمل باعث يک عمل در جهت پشتيباني ولتاژ توزيع با استفاده از  واحدهاي مسکوني افزايش مي دهد.

پس از آن، اگر ابزار نياز به کاهش ولتاژ فرعي داشته باشد، براي تامين توان راکتيو مي شود PEVsبرخي از 

PEV ليست مراحل اين سناريو را نشان ميدهد (3)جدول  .نيز مي تواند توان راکتيو مصرف کند 

www.tarjomehrooz.com 

09337212591 
 

 

 (0جدول )

 سناريو شبيه سازي

 توان ضاهري ضريب توان

S (kVA) 
 توان راکتيو

𝑄𝑐𝑚𝑑 (𝑘𝑉𝐴𝑅)  

 توان ظاهري

𝑃𝑐𝑚𝑑 (𝑘𝑊) 

 برداريزمان بهره

 

 ثانيه 0-3 0444 0 0444 0

 ثانيه 5-3 0484 -0400 0444 پيشفاز 040

 ثانيه 7-5 0400 0484 0444 پسفاز 048

 

 PSIMمدل باتري ليتيوم يوني نشان مي دهد  PSIMنمودار شبيه سازي توسعه يافته در ( 0)شکل         

پارامترهاي الزم از برگه اطالعات باتري هاي ليتيوم يون هاي موجود در  . شده استدر شبيه سازي  استفاده 

 (0)و در جدول مورد استفاده قرار گرفته پارامترهاي سيستم در شبيه سازي  آزمايشگاه استخراج شده است.

  که در بخش بعدي توضيح داده خواهد شد. شدههمان سخت افزار تجربي تنظيم نشان داده شده 

نتايج شبيه سازي ارائه شده رفتار بسيار مشابهي با تنظيمات واقعي در حين انجام آزمايش راه اندازي و 

 dcاز آنجا که، انتخاب ولتاژ لينک  نتايج شبيه سازي براي دو مورد مختلف کامل شده است. عملکرد دارند  .

را   ولت 400نتايج براي  5شکل. اجرا شده است.  400و  050، کنترلکننده  براي بستگي به ولتاژ باتري دارد

اين کنترلر  .هستند PCCدر شکل خروجي توان اکتيو و راکتيو از شارژر در  Qو  P نشان مي دهد

توجه داشته باشيد که، مقدار موثر جريان شارژر  دستورات توان اکتيو و راکتيو را با موفقيت دنبال ميکند.
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(A00=0440/000 =IC در طول شبيه سازي همان باقي مي ماند )توان ظاهري ثابت نگه داشته  تا زمانيکه

 .شود
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 PSIMنمودار شبيه سازي از شارژر توسعه يافته در  (0شکل)
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 dc ولت لينک  400براي  PSIMتائيد صحت کنترل سيستم با استفاده از  (0شکل)
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نشان داده شده است. زمان نشست  (3)انتقال از يک حالت به يکي ديگر به طور مفصل در در شکل           

 است )الف( و )ب( 3کمتر از پنج چرخه شبکه براي شکل. 
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 )الف(    )ب(                                                                   

( ضريب و )ب پيشفار040 به 0ضريب توان  الف():  گذار از .بزرگنمايي در نسخه گذرا شبيه سازي (3شکل)

  .پسفاز 048به  پيشفاز040 توان
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 بهره برداری توان راکتیو V2Gشارژر برای  PEVاثبات تجربی از  -

 

اتصال شبکه موفق يک پيش نمونه آزمايشي براي نشان دادن تاييد طراحي سيستم کنترل و اجراي            

سيستم شارژر با استفاده از يک ساختار مدوالر که انعطاف پذيري در توسعه سيستم ارائه  ارايه شده است

اين سيستم از سه واحد  ميدهد با اجازه دادن به جايگزيني آسان از ماژول هاي معيوب طراحي شده است.

( بورد DSPپردازنده سيگنال ديجيتال ) (3( بورد توان اصلي؛ و0( تخته گيت؛0اصلي تشکيل شده است: 

براي سوئيچ  Microsemi APT34M120J Si MOSFETs. رابط براي فيلتر و حفاظت سيگنال 

است که  3C2000 F28335 DSP( TIنقطه شناور تگزاس اينسترومنتز ) قدرت اصلي استفاده مي شود.

خازن لينک  ( ارائه شد0براي اجراي کنترل استفاده مي شود. پارامترهاي آزمايشگاهي سيستم در جدول)

DC (330 μF.با حجم کوچک در سيستم نهايي انتخاب مي شوند ) را نهايي شارژر يکربنديپ (4)شکل 
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ها بسيار نزديک به سنسورهاي ارائه يک فاصله  DSPهمانطور که نشان داده، بورد رابط و  نشان مي دهد.

 قرار داده است. ADCکوتاه براي آثار سنسور به 

   

 

 .مشاهده جانبي( b) مشاهده از باال( aدو طرفه ) PEVنمونه آزمايشي از شارژر ( 4شکل)
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دستورات توان عملکرد کلي شارژر با استفاده از سناريو شبيه سازي براي تأييد پاسخ کنترل کننده         

 ، نمودار شروع شده استسيستم از موقعيت  است. (نشان داده شده5اکتيو و راکتيو مورد آزمايش در شکل)

]تنها شارژ،  .وارد کند (3) در جهت شرح داده شده در جدول حالت هاي بهره برداريآن را به  قصد دارد و

 پيشفاز )شارژ و بهره برداري القايي([. 048 ضريب توان پسفاز)شارژ و بهره برداري خازني( و 040ضريب توان 

P  وQ  براي اندازه گيري توان اکتيو و راکتيو در  (5)در شکلPCC جريان خط  اند.قرار داده شدهis ولتاژ ،

 لينکولتاژ   Pcmdبا افزايش  شده است. ( نشان داده5در شکل) 𝑖bt(t)، و جريان باتري dc 𝑣dcلينک 

dc   جريان دامنه  .بالعکس و شارژ باتريجريان  به همين ترتيبو پس از آن  يافنهافزايش  اولين باربراي

کيلو ولت آمپر به شارژر  0444شبکه در طول آزمايش رضايت بخش باقي مي ماند حداکثر جريان برق 

 است.به طور کلي، عملکرد تنظيم تجربي طراحي کنترل کننده تاييد شده  .0مطابق با اتصال سطح 
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 دو طرفه PEVنتايج تجربي اجرا شده از شارژر  (5)شکل
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)الف( و )ب( محتواي هارمونيک جريان  (0)، شکل خط  براي تجزيه و تحليل بيشتر کيفيت جريان            

 .کندعمل مي کيلو وات 0444بهره برداري در تنها  شدن ، هنگامي که شارژر در شارژرا نشان مي دهد  خط

و  Dکالس  IEC 00000-3-0همچنين نشان ميدهد که چگونه آن را با محدوديت هاي هارمونيک 

 در اينجا نمايش داده شده است. oddمولفه هاي هارمونيک  مقايسه مي کند. IEEE 505استانداردهاي 

کيلو وات که با هر دو استاندارد  0444در  ٪0455هاي جريان خط اندازه گيري مي شوند براي  THD همه 

مقايسه ميشود، تنها خطا  در هارمونيک فرد در هارمونيک  IECهنگامي که با استانداردهاي  مطابقت دارند.

از سوي ديگر، جريان خط استاندارد  است که تنها کمي باالتر از حد قابل قبول مشاهده شده است. 07

IEEE 505  در مجموع بازده ورودي شبکه به  خروجي باتري  را برآورده مي سازد.در هارمونيک هاي فردي
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اندازه گيري  PZيوکوگاوا  4000کيلو وات با تجزيه و تحليل قدرت  0444به دست آمده است که در  50٪

 شده است.

 

 

 )الف(

 

 )ب(

کالس  IEC 00000-3-0استاندارد  )الف(طيف هارمونيک جريان خط نسبت به محدوديت هاي  (0)شکل

D  )استانداردو )ب IEEE 505. 
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تا ثابت کند  را نشان مي دهد خالصه اي از حالت هاي مختلف بهره برداري (7)در نهايت، شکل             

حالت هاي بهره برداري تحليل  3اين  .به کار رود  بهره برداريکه شارژر مي تواند به طور موثر در منطقه 

شارژ و  ٪80( 5القايي؛ و ٪00شارژ و  ٪80( 4 ( کامل شارژ ؛3( کامل خازني ؛ 0القايي ؛ (کامل 0مي شوند: 

نشان  𝑖bt(t)و جريان شبکه است 𝑣s(t)هرتز( ولتاژ شبکه  00در مجموع شش چرخه شبکه ) خازني. 00٪

توجه داشته باشيد  نيز در پايين هر شکل نشان داده شده است. DC 𝑖bt(t)جريان باتري  .داده شده است

ي کنترل کننده وجود ندارد. ينزديک به صفر است زماني که هيچ درخواست قدرت شارژ 𝑖bt(t)که 

اين نشان مي دهد که  کند.برداري مختلف بدون هيچ مشکلي عمل ميطراحي شده در حالت هاي بهره

 هاي قابل اعتماد مناسب است.شارژر براي عمليات مختلف در شبکه
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حالت هاي براي    𝑖bt(t)باتري  جريانو  :𝑖s(t)شبکه  جريان 𝑣s(t)ولتاژ شبکه  .شکل موج (7)شکل

برداري بهره 3حالت  (c) .خازني بهره برداري 0حالت  (b) سلفي بهره برداري 0حالت  (a) برداري:بهره

 و خازنيشارژ بهره برداري  5 حالت (e) .سلفيشارژ و  بهره برداري 4حالت  d)شدن ) شارژ

(𝑣s(t):50 V/div, 𝑖s(t): 10 A/div, 𝑖bt(t): 10 A/div, t: 10 ms/div). 
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