
 
 



 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلی این پژوهش، متعلق به
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هاي فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده چندسطحی سیستم هاي قدرتدلکنترل مب "تحصیلی خود تحت عنوان 

ام، دفاع نموده "شده به شبکه و الگوریتم هوشمند به منظور بهبود توان اکتیو و راکتیو تزریق SVPWMاز کلیدزنی 
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 :سپاسگزاري

 

پس از ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای 

احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت 

نامه را به نگارنده عطا رخصت اتمام این پایان

  .فرموده است

از استاد فرهیخته و بسی شایسته است که 

پور  که فرزانه جناب آقای  دکترخلیل ولی

و گشای اینجانب در اتمام همواره راهنما و راه

اند و همچنین دکتر نامه بودهاکمال این پایان

یاشار هاشمی که به عنوان استاد مشاور در 

کمال تقدیر و تشکر را داشته  کنار ما بودند

  .باشم



 
  افشین : نام                                                  نژاداكپ: دانشجو خانوادگی نام

  :نامهپایان عنوان

و  SVPWMهاي فتوولتائیک متصل بـه شـبکه بـا اسـتفاده از کلیـدزنی      چندسطحی سیستم هاي قدرتکنترل مبدل

  شده به شبکهالگوریتم هوشمند به منظور بهبود توان اکتیو و راکتیو تزریق

  پوردکتر خلیل ولی :راهنما استاد 

  دکتر یاشار هاشمی :رمشاو استاد 

                       برق: رشته                                           کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                        قدرت: گرایش

  135 :اتصفح تعداد          20/06/1396  :دفاع تاریخ                  فنی و مهندسی  :دانشکده 

  :چکیده

سیستم . باشدبحران گرمایش زمین ضرورت تولید انرژي بدون آلودگی به عنوان نیاز جوامع میبا افزایش    

این . هاي انرژي استدیدپذیر در دسترس براي خروج از بحرانیکی از بهترین منابع انرژي تج (PV)تولید فتوولتائیک 

مستقل  PVسیستم . باشدي پایین و پایدار میرانرژي ایمن، پاك و به دور از آلودگی بوده و نیازمند تعمیرات و نگهدا

 يز تجهیزات ذخیرهاستفاده ا. ه استتبه وفور در مناطق دور افتاده که نیاز به تولید توان دارند مورد استفاده قرار گرف

ل به شبکه براي رو سیستم سه فاز متصن از ای. دهدکلی سیستم را افزایش می يههاي مستقل هزینانرژي در سیستم

. گرددو اینورترها متصل میمبدل ها به شبکه از طریق  PVهاي آرایه. شودگذاري استفاده میسرمایه يهکاهش هزین

 عاديقدرت نیاز به سنکرونیزاسیون شبکه، کنترل جریان شبکه در طول شرایط به دلیل حضور تجهیزات الکترونیک 

نامه طرح کنترل جدیدي براي کنترل توان اکتیو و راکتیو این پایان .و خطا و کنترل توان اکتیو و راکتیو ضروري است

طرحی با استفاده از توان چنین . کندرا ارائه می (PV)هاي توزیع از واحدهاي تولیدي فتوولتائیک تزریقی به شبکه

در  (PI)انتگرالی  -هاي تناسبیکنندهکنترل. آیددست میهب PI-PSOاي و استراتژي کنترل اکتیو و راکتیو لحظه

ترین مزیت مهم. به شبکه براي کنترل پارامترهاي سیستم تحت شرایط مختلف عمومیت دارد PVکاربردهاي اتصال 

به دلیل استفاده وسیع از . هاي عملکرد خوب هستندساده طراحی و مشخصهشامل فرآیند  PIهاي کنندهکنترل

با معرفی  PIکننده نامه عملکرد کنترلدر این پایان. ، بهبود کیفی و مقاوم بودن ضروري استPIهاي کنندهکنترل

اومت سیستم را ، مقPI-PSOکننده پارامترهاي کنترل يبهینه تنظیم .بهبود داده شده است  PI-PSOکننده کنترل

الوه براي بهبود بازده خروجی عبه. آوردسیستم فراهم می اسخ بهتراي را براي ارائه پافزایش داده و کنترل بهینه

بر  PVگام متغیر جهت ردیابی نقطه بیشینه توان سیستم  يبا اندازه (P&O)، روش اختالل و مشاهده PVسیستم 

- به وضوح نشان می Matlabافزار نرم Simulinkها در سازينتایج شبیه. تبیان شده اس کاهنده-مبناي مبدل افزاینده

کننده ارائه بر این کنترل کننده طراحی شده عملکرد خوب و پاسخ دینامیکی سریع داشته و عالوهدهد که کنترل

  .تواند به صورت پایدار عمل کندشده می

  

 :هاواژه کلید

، واحدهاي فتوولتائیک سه فاز متصل به شبکه، روش PI-PSOکننده تیو، کنترلاي توان اکتیو و راککننده لحظهکنترل

  .کاهنده-سطحی، مبدل افزاینده ، اینورتر چندMPPT، (P&O)اختالل و مشاهده 
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 مقدمه - 1- 1

محیطی در و مالحظات زیستتوان هاي اخیر به دلیل افزایش تقاضاي انرژي، افزایش قیمت در سال

نتیجه این موضوع . هاي تجدیدپذیر افزایش یافته استپیشرفته رویکرد به استفاده از انرژي کشورهاي

منابع انرژي تجدیدپذیر اغلب در مقایسه . هاي تجدیدپذیر استافزایش شدید تحقیقات در خصوص انرژي

ند، بنابراین اغلب در بخش اهکه توزیع پراکنده شدکوچک بوده و اکثراً حول شب،معمول يهابا نیروگاه

انرژي تولید شده  .باشدتوزیع انرژي سهیم بوده و شامل منابعی از قبیل خورشید، باد و امواج دریا می

ها روز به روز در حال افزایش و با ظهور ادوات الکترونیک هاي خورشیدي به دلیل مزایاي آنتوسط سلول

اتصال این مولدهاي . گیردگر به صورت مجزا از شبکه مورد استفاده قرار نمیقدرت این انرژي پاك دی

هاي جدیدي از جمله کنترل توان اکتیو و راکتیو، کنترل هارمونیک تزریقی به انرژي به شبکه چالش

لد نامه به منظور کنترل توان اکتیو و راکتیو مودر این پایان. شبکه و بهبود بازده سیستم را در پی دارد

PV هاي الزم صورت خواهد گرفتهاي سیستم انجام و تحلیل و بررسیسازيمتصل به شبکه شبیه .  

  

  بیان مسأله -2- 1

گذشته انرژي بر پایه منابع انرژي تجدیدناپذیر همانند نفت، گاز، زغال و  يهبراي چندین ده

رگیري تدریجی منابع انرژي کاهب 1973بحران انرژي در سال . اي استوار بودهاي توان هستهنیروگاه

-گذاري در انرژيمایهسر. پذیر کردامکانتریکی را تجدیدپذیر به عنوان منبع مولد و غیرآالینده انرژي الک

هاي در سال PVهاي سیستم. ویژه انرژي فتوولتائیک به سرعت در جهان در حال رشد استهاي نو به

با . شدکار گرفته میهبرق مناطق دور افتاده ب نخستین به صورت مستقل و وسیعی براي تأمین انرژي

 PVسیستم . هاي فتوولتائیک به شبکه فراهم شدپیشرفت الکترونیک قدرت امکان اتصال سیستم

است که انرژي الکتریکی را از تبدیل توان تابشی آفتاب و  PVخورشیدي متصل به شبکه شامل مولدهاي 

یک سلول خورشیدي  PVترین واحد از مولدهاي کوچک. آوردکنترل مبدل متصل به شبکه فراهم می

صورت یکدیگر به ها بهادي از این سلولبزرگتر با استفاده از اتصال تعداد بسیار زی PVاست و مولدهاي 

صنعت امروزي بایستی به تعدادي از موضوعات فنی جهت تحویل توان با . شودسري و موازي ایجاد می
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 يهترین این موضوعات توسعیکی از مهم. دي رسیدگی نمایدهاي خورشیکیفیت مشخص از سلول

انرژي فتوولتائیک . هاي انرژي تجدیدپذیر استسیستم يهها براي توسعهاي کنترل این سیستمتکنیک

 PVبه طور کلی اتصال ایمن و کارآمد سیستم . هاي کنترلی پیشرفته استنیازمند استفاده مؤثر از تکنیک

  .هاي کنترل در تمامی سطوح فراهم نخواهد آمدز تکنیکبدون استفاده وسیع ا

هاي قدرت صورت از سوي دیگر با توجه به اینکه اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه از طریق مبدل

گیرد، بایستی با تولید انرژي با ضریب توان باال و کیفیت جریان مناسب تزریق شده به شبکه همراه می

تکنولوژي جدیدي نیست و  ،با شبکه PVهاي ها به عنوان میانجی پنلاستفاده از این مبدل. باشد

هاي انرژي بادي و درایوهاي موتورهاي الکتریکی استفاده ها، مبدلفیوسل تکنولوژي مشابهی در مبدل

ها همواره داراي مالحظات و مشخصات ویژه خود در موارد شود با این وجود هر یک از این مبدلمی

  .مختلف هستند

ها به هاي فتوولتائیک متصل به شبکه، قابلیت عملکرد این سیستممهم براي سیستم يهجنب یک

ضریب توان مناسب بر اساس تقاضاي توان اکتیو و راکتیو  .صورت جبرانگرهاي توان اکتیو و راکتیو است

ابش خورشید تواند توان راکتیو را به شبکه الکتریکی، زمانی که تمی PVسیستم . شودشبکه انتخاب می

جبران توان راکتیو در ساعات پیک بار هنگامی که شبکه اصلی نیاز به مقدار توان . کم است تزریق نماید

هرچند سیستم فتوولتائیک در چنین شرایطی، . راکتیو باالتري از مصرف متوسط دارد بسیار مهم است

هاي استراتژي. بیشینه تأمین نمایدار تواند توان راکتیو باالتر از مقدکند ولی میتوان اکتیو تولید نمی

 يمناسب کنترل اینورتر نه تنها بایستی قادر به کنترل توان اکتیو باشند بلکه بایستی براي تغییر دامنه

  .توان راکتیو تزریقی به شبکه نیز به صورت دینامیکی پیکربندي گردد

به  PVهاي اتصال سیستم جهت ،فوق يهنامه با توجه به مطالب اساسی مطرح شددر این پایان

جهت  (SVPWM)مدوالسیون پهناي پالس بردار فضایی که با استراتژي سطحیچندشبکه از اینورتر 

همچنین کنترل توان اکتیو و . شود استفاده خواهد شدکلیدزنی میکاهش هارمونیک جریان تزریقی 

براي تنظیم بهینه  PSOلگوریتم راکتیو شبکه با توجه به تقاضاي شبکه و شرایط آب و هوایی انجام و ا

جهت تثبیت  کاهنده- افزایندهکننده مناسب براي مبدل کنترل. پارامترهاي کنترلی استفاده خواهد شد
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تحت شرایط تغییرات تابش و  سطحیجهت اتصال به اینورتر چند PVهاي ولتاژ و بهبود عملکرد سیستم

سازي در محیط دست آمده از شبیههنتایج بدماي خورشید طراحی و عملکرد کلی سیستم با توجه به 

Simulink افزار نرمMatlab بررسی خواهد شد .  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

دلیل این امر . طور وسیعی افزایش یافته استهاي تجدیدپذیر بهتفاده از انرژيهاي اخیر اسدر سال

تن منابع انرژي دوستدار محیط زیست افزایش تقاضا براي مصرف انرژي، افزایش قیمت و احتیاج به داش

بوده و اکثراً ) در مقایسه با منابع انرژي سنتی(منابع انرژي تجدیدپذیر اغلب بسیار کوچک . باشدمی

پیرامون شبکه قدرت پراکنده شدند، بنابراین اغلب با عنوان منابع تولید پراکنده مطرح هستند و شامل 

به عنوان  PVهاي انرژي خورشیدي تولیدي از سلول. باشدج میمنابعی مانند انرژي خورشید، باد و اموا

سوخت، تعمیرات و نگهداري پایین، نویز  يهمنبع تجدیدپذیر به دلیل مزایایی همچون عدم وجود هزین

آل بنابراین به صورت تئوري این منبع ایده. هاي متحرك در حال افزایش استکم و عدم وجود قسمت

نصب باال، بازده  يهاین سیستم داراي هزین. شکل براي این سیستم وجود دارداست اما در عمل چندین م

هاي تزریق هارمونیک. ها استالعمل با دیگر سیستمی در خصوص عکسیهاتبدیل انرژي کم و نگرانی

هاي خورشیدي و تثبیت ولتاژ انرژي از سلول بیشینههاي با بازده باال، دریافت جریان، طراحی مبدل

ها در شرایط مختلف تابش و دماي خورشید مسائل بسیار مهمی هستند که بایستی ین سلولخروجی ا

اخیراً استفاده از انرژي خورشیدي براي تأمین برق به . ها صورت گیردهاي متنوعی بر روي آنپژوهش

 هاي کنترلی مدارهاي در الگوریتماصلی  مسألهاما . صورت متصل به شبکه به سرعت در حال رشد است

ابل دریافت از خورشید به ، تزریق بیشینه توان اکتیو قئیکهاي فتوولتا هاي الکترونیکی سیستم واسطه

هاي الکترونیکی  البته با توجه به امکان کنترل توان راکتیو به دلیل افزایش ظرفیت مبدل. باشدشبکه می

ي ولتاژ سیستم قدرت وکاهش هاي بزرگ و اهمیت کنترل توان راکتیو در بهبود حاشیه پایدار در نیروگاه

نیز مورد توجه  کیئهاي فتوولتا هاي نیروگاه بحث کنترل توان راکتیو توسط مبدل تلفات، اخیراً

هاي الکترونیکی متعددي تشکیل شده که  از مبدل ئیکیک نیروگاه فتوولتا. پژوهشگران قرار گرفته است
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هنگام  کند و در شرایط ابري و یا شب تغییر می اي ي گسترده روز در بازه ها در طول شبانه توان خروجی آن

هاي کنترلی  گیري روش کار با به. هاست تر از ظرفیت نامی آن ها بسیار کم توان اکتیو خروجی مبدل

توان از این ظرفیت استفاده نشده براي تبادل توان راکتیو با شبکه استفاده نمود و یا حتی در  مناسب، می

در  .ان تبادل توان اکتیو نیروگاه را به منظور تزریق توان راکتیو کاهش دادتوان میزشرایط اضطراري می

هاي خورشیدي به شبکه و استفاده از سطحی براي اتصال سلولکارگیري مبدل چندهنامه با باین پایان

سعی در بهبود عملکرد هارمونیکی و کنترل توان اکتیو و راکتیو تزریقی به  SVPWMالگوریتم کلیدزنی 

به منظور ایجاد سیستمی مقاوم . خواهیم داشت PVهاي هاي مهم سیستمکه به عنوان یکی از قابلیتشب

- جهت کنترل ولتاژ ورودي مبدل چند کاهنده- افزایندهدر برابر تغییرات تابش و دماي خورشید از مبدل 

تسهیل و سازي و بهبود عملکرد دینامیکی و همچنین استفاده خواهد شد و به منظور بهینه سطحی

 کارهبراي تنظیم پارامترهاي کنترلی سیستم ب PSOسازي دهی سیستم، الگوریتم بهینهتسریع پاسخ

سطحی به عنوان یک تکنولوژي در حال توسعه کاربردهاي بسیاري در اینورترهاي چند. گرفته خواهد شد

ها در اخیراً این مبدل .ها ارائه شده استهاي متعددي از این مبدلپیکربنديصنعت پیدا کرده است و 

- کار گرفتهههاي نو ب، درایو موتورهاي الکتریکی و انواع انرژيFACTSکاربردهاي متنوعی همچون ادوات 

هاي سوختی به راحتی با استفاده از این منابع انرژي نو همچون انرژي فتوولتائیک، باد و پیل. اندشده

- ها داراي چندین مزیت نسبت به دیگر مبدلن مبدلای. توانند به شبکه قدرت متصل شوندها میمبدل

هاي معمول هستند که تولید ولتاژ با اغتشاشات کم و کاهش استرس ولتاژ بر روي کلیدهاي قدرت و در 

. باشدها مینتیجه کاهش تداخل امواج الکترومغناطیسی و همچنین کاهش هارمونیک جریان برخی از آن

هاي توان کاهش هارمونیکنامه را میدر این پایان SVPWMلیدزنی دلیل اصلی استفاده از الگوریتم ک

در این روش به طور همزمان سه کلید قدرت به طور مستقل  .خروجی ولتاژ و جریان اینورتر بیان کرد

این روش . شوندها بردار صفر نامیده میکنند که دو حالت از آنعمل و هشت حالت کلیدزنی را فراهم می

توان بوده و با استفاده از این الگوریتم کلیدزنی می (THD)هارمونیک کلی  عوجاجاقادر به کاهش 

قادر به کاهش  LCLو  LCهاي پایین را محدود کرد که فیلترهاي همانند هاي جریان با مرتبههارمونیک
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سی انجام و نتایج مورد تحلیل و برر MATLABافزار نرم Simulinkها در محیط سازيشبیه. آن نیستند

  .قرار خواهند گرفت

  سواالت تحقیق -4- 1

  براي اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه برق سراسري و  سطحیاستفاده از مبدل چندآیا با

توان توان اکتیو و راکتیو تقاضا شده از براي تنظیم پارامترهاي کنترلی می PSOهمچنین الگوریتم 

 رآمد کنترل نمود؟سوي شبکه را تحت شرایط مختلف به صورت بهینه و کا

 الگوریتم کلیدزنی  توان ازآیا میSVPWM  ؟استفاده نمود سطحیمبدل چندبهبود عملکرد براي 

  در بهبود عملکرد کلی سیستم چیست؟ کاهنده-افزایندهنقش مبدل  

  

  اهداف پژوهش -5- 1

ه توان بینامه که مورد بررسی و پژوهش قرار خواهد گرفت را منظر در این پایانبرخی از  اهداف مد

  : صورت زیر بیان کرد

 هاي فتوولتائیک به شبکه برق سراسريبررسی مسائل و مشکالت ناشی از اتصال سیستم 

 براي اتصال سیستم  سطحیکارگیري مبدل چندهبPV  به شبکه و استفاده از الگوریتم کلیدزنی

SVPWM به منظور کاهش هارمونیک جریان تزریقی به شبکه 

  کتیو و راکتیو تزریق شده به شبکه از سوي سیستم کنترل بهینه توان اPV  با استفاده از

 جهت تنظیم پارامترهاي کنترلی PSOالگوریتم 

 هاي خورشیدي جهت اتصال و کنترل ولتاژ خروجی پنل کاهنده- افزایندهمبدل  کارگیريبه

 سطحیمتصل به اینورتر چند

  سازيتحلیل و بررسی نتایج حاصل از شبیه 

  اي تحقیقهفرضیه - 6- 1

 براي اتصال سیستم  سطحیاستفاده از مبدل چندPV هارمونیک جریان تزریقی به شبکه  ،به شبکه

  .را کاهش خواهد داد
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   هاي خورشیدي در شرایط براي کنترل و تثبیت ولتاژ خروجی پنل کاهنده-افزایندهاستفاده از مبدل

  . مختلف تغییر تابش خورشید مؤثر و کارآمد خواهد بود

  ه از ل توان اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه با توجه به تقاضاي بار از سوي شبکه با استفادکنتر

هاي کنندهو تنظیم پارامترهاي کنترل SVPWMبا کلیدزنی  سطحیسیستم پیشنهادي اینورتر چند

  .عملکرد مناسبی نشان خواهد داد PSOسیستم با الگوریتم 

  

  نوآوري پژوهش يجنبه - 7- 1

- ز روش کنترل توان اکتیو و راکتیو مستقیم ارائه شده بدون نیاز به تبدیالت مرجع، بهرهاستفاده ا

سازي اجتماع ذرات براي تنظیم سیستم کنترل توان اکتیو و راکتیو مندي از الگوریتم هوشمند بهینه

ه این هاي فتوولتائیک، به همراه ردیابی بهینه نقطه توان بیشینتزریق شده به شبکه از طریق سیستم

هاي توان از جنبهرا می SVPWMهاي چندسطحی با الگوریتم کلیدزنی ها و استفاده از مبدلسلول

  .نامه بیان نمودنوآوري این پایان

  

  نامهطرح کلی پایان - 8- 1

در فصل . توان خالصه کردنامه را به صورت زیر میبه صورت اجمالی مباحث مطرح شده در این پایان     

در فصل دوم به ارائه اجزاي . هاي نوآوري سیستم پرداخته شده استموضوع، اهداف و جنبه اول به بیان

اي از کارهاي انجام شده در این خصوص ارائه مختلف تشکیل دهنده سیستم پرداخته شده و پیشینه

هاي خورشیدي، در فصل سوم به تشریح کامل سیستم، اجزاي تشکیل دهنده شامل سلول. گردیده است

، سطحیهاي خورشیدي، اینورترهاي چند، استراتژي کنترل توان بیشینه سلولکاهنده- افزاینده مبدل

هاي مختلف کنترل ولتاژ  و جریان، استراتژي پیشنهادي کنترل توان راکتیو و اکتیو و در نهایت استراتژي

ها ارائه و آنالیز سازيدر فصل چهارم نتایج شبیه. سازي اجتماع ذرات پرداخته شده استالگوریتم بهینه

نامه گنجانده شده گیري و ارائه پیشنهاداتی براي کارهاي آتی در فصل پنجم این پایاننتیجه. شده است

.است
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 مقدمه  -2-1

ترین نیازهاي صنایع و جوامع مدرن امروزي است و انرژي الکتریکی تأمین انرژي یکی از ضروري

تقاضاي این انرژي روز به روز با . هاي مورد نیاز جوامع بشري استترین و پرکاربردترین انرژيیکی از پاك

- هاي بخار، نیروگاههاي گوناگون تولید این انرژي از نیروگاهروش. افزایش جمعیت در حال افزایش است

اي سیر تکاملی هستههاي جوشاي تا نیروگاههاي هستههاي سیکل ترکیبی، نیروگاههاي آبی، نیروگاه

با این وجود هنوز هم از یک سو قادر به تأمین نیاز روز افزون جوامع صنعتی . سریعی را به خود دیده است

محیطی موضوعات بسیار مهم بشر هاي فسیلی و مالحظات زیستنبوده و از سوي دیگر محدودیت سوخت

هاي تجدیدپذیر از ي این مسائل گرایش به سمت انرژيهاحلترین راهیکی از مهم. آیدامروز به شمار می

در این فصل . باشدهاي از این نوع میجمله انرژي خورشید، انرژي باد، انرژي امواج دریا و دیگر انرژي

هاي خورشیدي متصل به شبکه، ساختار کلی و اجزاي مختلف این سیستم انجام مروري کوتاه بر سیستم

هاي اخیر توسط محققین این فصل مروري بر کارهاي انجام شده در سالدر بخش دیگري از . شده است

  .انجام شده است PVهاي مندي هر چه بهتر از مولدجهت بهره

  

  شماتیک کلی مولدهاي خورشیدي متصل به شبکه  - 2-2

، مبدل منبع ولتاژ و سیستم کنترل DCهاي سلول خورشیدي، خازن باس ل آرایهشام PVسیستم 

-شوند و این ماژولمتصل می PVهاي هاي خورشیدي به صورت سري براي تشکیل ماژوللسلو. آن است

- سپس پنل. گردندیکدیگر متصل میهاي خورشیدي بهها نیز به صورت سري یا موازي جهت ساخت پنل

یکدیگر متصل و ن مناسب به صورت سري یا موازي بههاي خورشیدي جهت فراهم نمودن ولتاژ و توا

از  PVهاي توان خروجی آرایه. شوندخورشیدي را تشکیل و در نهایت به شبکه اتصال داده میهاي آرایه

. دهدرا به شبکه انتقال می ACطریق لینک خازنی به مبدل منبع ولتاژ متصل شده و در نهایت توان 

داده  نشان Rو  Lکوپل مشترك از طریق راکتور که با  يهبه نقط VSCهاي مبدل منبع ولتاژ ترمینال

فیلتر  fCپارامتر . دهدرا نشان می VSCمجموع مقاومت راکتور و دریچه  Rیابد که شود اتصال میمی
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-می PVهاي جریان فرکانس پایین نامطلوب تولیدي توسط سیستم خازنی موازي براي جذب هارمونیک

و همچنین افزایش  PVیزوله براي سیستم از طریق ترانسفورماتور براي ایجاد زمین ا PVسیستم . باشد

شبکه توزیع با مدل تونن که . شودبرده می کاربهسطح ولتاژ خروجی به سطح ولتاژ شبکه 
g
R  و

g
L 

  . شودباشد نشان داده میمقاومت و اندوکتانس معادل آن می

ه شبکه را از طریق ترانسفورماتور به شبکه توزیع متصل ب PVشماتیک اصلی سیستم ) 1- 2(شکل 

  .دهدنشان می

  

  
 

  (Paramita Dash,2013)متصل به شبکه از طریق ترانسفورماتور  PVشماتیک سیستم  :1- 2شکل 

  

کنترل را با  کمک و فرآیند dqبه  abcبراي تبدیل دستگاه مرجع  1گیري حلقه قفل فازکاربه

هاي اکتیو و راکتیو توان. نمایدتر میبه جاي سینوسی متغیر ساده DCهاي کنترل جایگزینی سیگنال

کنترل،  يههاي کنترل شامل سه حلقسیستم. شوندکنترل می qو  dاز طریق محورهاي  PVسیستم 

                                                
1-  Phase  Lock  Loop (PLL) 



١٣٣ 
 

و کنترل توان راکتیو و  DCمیانی براي تنظیم ولتاژ باس  يهیان، حلقداخلی براي کنترل جر يهحلق

  . باشدمی 1بیرونی براي ردیابی نقطه توان بیشینه يهحلق

  

  استانداردهاي اتصال به شبکه - 2-3

پیش از طراحی مبدل براي اتصال منابع توان فتوولتائیک به شبکه بایستی قوانین و مقررات جاري 

این مقررات در کشورهاي مختلف با توجه به نوع شبکه  .صال به شبکه بررسی شودجهت دریافت مجوز ات

هاي نیازهاي شبکه. یکسان نیستند و باید بین این مقررات و تقاضاي بار شبکه تطابقی وجود داشته باشد

ده را اتصال منابع تولید پراکن يهباشد که نحوالمللی میمحلی معموالً بر اساس استاندارد ملی یا بین

 يهاین استانداردها اغلب شباهت بسیاري به هم دارند اما ممکن است تغییراتی در درج. کنندتعیین می

المللی مشهور اشاره در ادامه با بررسی دو استاندارد بین. ف با یکدیگر داشته باشندیها و تعارمحدودیت

  .  است ها بیان شدهترین نیازها و محدودیتاندازي از مهمشده زیر، چشم

  استانداردIEC2   

  استانداردIEEE3 

ترین هدف در طراحی مبدل جدید ایجاد سازگاري با استانداردهاي جریان و سپس مهم

ارائه  IEEEو  IECدر ادامه برخی از استانداردهاي اخیر مورد نظر . استانداردهاي بعدي مورد نظر است

  .   شده است

  

  استانداردIEEE Std 1547‐2003 :هاي قدرت اردي براي اتصال منابع تولید پراکنده با سیستماستاند

(Anonymous, 2003).  

  استانداردIEC 61727 Second Edition 2004‐12 :هاي فتوولتائیک استاندارد مشخصات سیستم

  .(Anonymous, 2004)متصل به شبکه 

                                                
1- Maximum Power Point Tracking  (MPPT) 
2-  International Electrotechnical Commission (IEC) 
3- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
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inverters. Due to the presence of power electronic devices, it is necessary to grid 

synchronization, grid current control during normal/faulty conditions and active and 

reactive power control of PV panels. this thesis proposes a new control scheme to control 

active and reactive power injections into the distribution grids provided by photovoltaic 

(PV) generating units. Such scheme is derived by instsntenus active and reactive power and 

PI-PSO control strategy. Proportional–Integral (PI) controllers are popular in grid connected 
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features of PI controller are simple design procedure and good performance characteristics. 

Owing to the wide usage of PI controllers, it is necessary to improve their quality and 

robustness. In this thesis, the performance of PI controller is improved by introducing PI-

PSO controller for this application. The increase in tuning parameters of PI-PSO controller, 

increases the robustness of the system, provides optimal control and delivers better system 

response. In addition, to improve the output efficiency of PV system, a variable step size 

perturbation and observation (P&O) method is proposed to track the maximum power 

point of PV system based on the Buck-Boost converter. The result of simulation in 

Matlab/Simulink clearly illustrates that the designed controller has good performance and 

fast dynamic response and moreover, the proposed controller can maintain stability. 
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