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در حضور بارهاي نامتعادل غیر خطی و کنترل ولتاژ در باتري -فتوولتاییکعملکرد سیستم
 حالت افت توان سیستم فتوولتاییک

    1، مجتبی نجفی2گرگین پور ،حامد 1∗,جادر مویسات

         ، ایرانبوشهر اسالمی،دانشگاه آزاد واحد بوشهر، ، گروه مهندسی برق -1

بوشهر ،دانشگاه خلیج فارس ،فنی و مهندسیدانشکده مهندسی برق، گروه -2

 خالصه

توان به دو دسته منابع با تولید کنترل نشده مانند فتوولتاییک و منابع با تولید کنترل تولید توان پراکنده را میمنابع 
توان به تنهایی در کاربردهاي جدا از شبکه کرد.در مورد منابعی مانند سیستم فتوولتاییک، نمی شده مانند باتري تقسیم

باتري  -براي سیستم فتوولتاییک اصلی براي کنترل ولتاژ و فرکانس استفاده کرد. در این مقاله یک سیستم کنترلی جدید باتري  -براي سیستم فتوولتاییک اصلی براي کنترل ولتاژ و فرکانس استفاده کرد. در این مقاله یک سیستم کنترلی جدید
ز استفاده از سیستم معرفی شده، توانایی کار در هر دو شود. هدف اامپدانسی کوازي معرفی میشبه مبتنی بر اینورتر شبکه 

باشد، لذا الزم است در حالت جدا از شبکه اصلی، ولتاژ و فرکانس توسط مجموعه حالت متصل به شبکه و جدا از شبکه می
کار کنند. با  هاي کنترل قادر باشند در حالت جدا از شبکه نیز باتري کنترل شود. به این منظور باید سیستم – فتوولتاییک 

باشند، الزم است سیستم فاز و نامتعادل می هاي الکتریکی بارهاي تکتوجه به این که بخشی از بارها موجود در شبکه
هاي  کنترل طراحی شده قادر باشد ولتاژ شبکه را حتی در حالت عدم تعادل نیز کنترل کند و مولفه منفی جریان و توان

  .نوسانی بار را نیز تامین کند

،اینورتر شبکه شبه امپدانسییک، توان، کنترل غیرخطیایتولفتوکلمات کلیدي:

  مقدمه     .1

هاي کنترل و  هاي فسیلی و پیشرفت در زمینه سیستم به دلیل بروز مشکالت زیست محیطی، کاهش ذخایر سوخت
اي منابع انرژي نو رشد گستردههاي الکترونیک قدرت و همچنین پیشرفت تکنولوژي ساخت منابع تولید انرژي جدید،  مبدل

هاي بادي، پیل سوختی، انرژي زمین گرمایی، و  هاي فتوولتاییک، توربین اند. سیستمهاي قدرت امروزي داشته در سیستم
باشند. وجود این نوع منابع منجر به تولید انرژي هاي زیستی از مهمترین این نوع از منابع می هاي مبتنی بر سوخت نیروگاه
  هاي کنونی باشند. توانند جایگزین مناسبی براي نیروگاه رزان در آینده شده و میپاك و ا

در حال هاي قدرت  براي سیستم جدیدي هاي چالش بروزبه  با این وجود رشد روزافزون این نوع از منابع جدید منجر
 به این دلیل استشود. این مساله میه شبکولتاژ در مشکالت پایداري  باعث بروزمنابع،از این نوع  انبوهوجود .ندا شدهحاضر

اپراتورهايشود که از سمت استفاده می یتولید پراکنده به عنوان منابع تولید توان موقتانرژي نو و منابع از منابع  عمدتاکه 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي١

اپراتورهايشود که از سمت استفاده می یتولید پراکنده به عنوان منابع تولید توان موقتانرژي نو و منابع از منابع  عمدتاکه 
منابع از  نوعاین تعداد افزایش  ،لذا کنند.کنترلی دریافت نمی و سیستم دیسپاچینگ فرمان هاي توزیع و انتقال سیستم

                                               
∗ Corresponding author: دانشجوي کارشناسی ارشد  برق قدرت
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متناسب با نیازسیستم قدرت به تولید توان د باشنمیکه قادر ن هشدپذیر  هاي غیرفعال غیرانعطافشبکه گیري شکلمنجر به 
  ).2012و همکاران،  ١بپردازند (روکابرت

باشند. امکان استفاده در حجم، وزن، ها می ساز انرژي مورد استفاده در حال حاضر، باتري مهمترین سیستم ذخیره
باشد. همچنین بر خالف القاگر  ساز انرژي بر پایه باتري می هاي ذخیره هاي سیستم قیمت و تلفات پایین از مهمترین ویژگی

توان از آن براي تغذیه بارها در مدت زمان طوالنی استفاده  و ابرخازن، انرژي ذخیره شده در باتري به حدي است که میتوان از آن براي تغذیه بارها در مدت زمان طوالنی استفاده  و ابرخازن، انرژي ذخیره شده در باتري به حدي است که می
االیی برخوردار بوده قادر است به سرعت نسبت به تغییرات توان بار واکنش نشان کرد. ضمنا دینامیک باتري نیز از سرعت ب

ساز انرژي الکتریکی در کنار منابع با تولید تصادفی مانند سیستم  دهند. استفاده از باتري به عنوان سیستم ذخیره
  ).2005، 2(گائو و همکارانباشدهاي بادي  و منابع کندي مانند پیل سوختی بسیار مرسوم می فتوولتاییک و توربین

ها با قابلیت عملکرد  ساز انرژي مبتنی بر باتري در کاربردهاي مختلفی از جمله کاربرد در ریزشبکه هاي ذخیره سیستم
) و 2008، 3وقفه(ژو و همکاران جدا از شبکه اصلی، خودروهاي برقی، منابع برق اضطراري و منابع تولید توان بی

  گیرند.) مورد استفاده قرار می2012، 4(دو و همکارانپایدارسازهاي سیستم قدرت
  
  پیشینه تحقیق.2

) اینورتر شبکه امپدانسی سلف سوییچ شونده براي افزایش گین ولتاژ معرفی 2010در (ژو و همکاران، 
دیود اضافی در سمت شبکه امپدانسی استفاده شده است که به وسیله  6شده است. در ساختار ذکر شده، از 

  توان افزایندگی ولتاژ را به اندازه زیادي افزایش داد.آنها می
)، ساختارهاي مبتنی بر ترانسفورمرهاي فرکانس باال براي اینورتر شبکه 2010در (تارا و همکاران، 

امپدانسی معرفی شده است. در این نوع از مبدلها، با استفاده از این ترانسفورمر و با تنظیم نسبت دور ترانس 
گین باالیی دست یافت.توان به می

هاي با گین باال موسوم به ساختارهاي شدیدا افزاینده معرفی شده  ) مدل2010در(گاجانایاکه و همکاران، 
است که در آن از تعداد بیشتر المانهاي بیشتري در شبکه امپدانسی براي افزایش گین ولتاژ استفاده شده 

است.است.
تر ترانسمعرفی شده است که در آن با نسبت دور پایین Γ-Source) ساختار 2014، 5در (مو و همکاران

در مقایسه با اینورتر  مبتنی بر ترانس فرکانس باال و در نتیجه کاهش سیمپیچی ترانس به گین ولتاژ باالتري 
  توان دست یافت.می

در این  براي افزایش گین ولتاژ معرفی شده است. Y-Source)، اینورتر 2014، 6در (سیاواکوتی و همکاران
  ساختار نیز از ترانسفورمرهاي فرکانس باال براي کاهش استرس ولتاژ بر المانهاي مبدل استفاده شده است.

  
  )کوازي(امپدانسی  شبه ساختار سیستم ترکیبی فتوولتاییک باتري مبتنی بر اینورتر منبع.3

ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اياولین همایش ٢

                                               
١ Rocabert
٢ Gao
٣ Zhou
٤ Du 
٥ Mo
٦ Siwakoti

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


است. به دلیل وجود )، نشان داده شده 1باتري مورد مطالعه در (شکل - سیستم ترکیبی فتوولتاییک 
توان در هر دو حالت متصل به شبکه و جدا از شبکه کار کند. در این ساز انرژي، این سیستم میسیستم ذخیره

به  ACو یک شبکه امپدانسی براي اتصال منابع فتوولتاییک، باتري و شبکه  سیستم تنها از یک اینورتر
.شودتلفات، حجم و قیمت سیستم می یکدیگر استفاده شده است که منجر به کاهش در هزینه، .شودتلفات، حجم و قیمت سیستم می یکدیگر استفاده شده است که منجر به کاهش در هزینه،

  
  (کوازي)شبه امپدانسی  سیستم ترکیبی فتوولتاییک باتري مبتنی بر اینورتر شبکه: 1شکل       

  
  1رابطه سیستم که دربه دست آمده کنترل ولتاژ فتوولتاییک، از مدل دینامیکی سیستم طراحی  ه منظورب  1رابطه سیستم که دربه دست آمده کنترل ولتاژ فتوولتاییک، از مدل دینامیکی سیستم طراحی  ه منظورب

الزم است ضرایب  در طراحی سیستم کنترل ولتاژ سیستم فتوولتاییک، شود.ده است استفاده میمبه دست آ
منفی باشند. مدل دینامیکی کنترل کننده ولتاژ سیستم در حضور  يمقادیر ولتاژ فتوولتاییک کنترل کننده

مقاومت معادل مقدار بیان کننده  rRESنشان داده شده است. در این شکل  )2شکل(کنترل کننده ولتاژ در 
اینورتر بیانگر مقدار ضریب اتصال کوتاه شدگی  dباشد و میحول یک نقطه کار مشخص وولتاییک سیستم فت

  باشد.میدر هر لحظه 
  )1(رابطه

[ ]TBAsI
D
LiLi

D
01

1
).(]0001[ˆ

ˆ
ˆ
ˆ

−
−==

  

  
  مدل دینامیکی کنترل کننده ولتاژ سیستم فتوولتاییک :2شکل 

  
  عملکرد سیستم در حالت افت توان سیستم فتوولتاییک.4

به شدت کاهش پیدا  L1در حالتی که توان تولیدي سیستم فتوولتاییک افت پیدا کند، جریان سلف 

k
s
kk IP

PP +
i Li
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ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اياولین همایش ٣

به شدت کاهش پیدا  L1در حالتی که توان تولیدي سیستم فتوولتاییک افت پیدا کند، جریان سلف 
، کنترل پذیري سیستم از بین DCMمیشود. در حالت  DCMدر حالت  ممیکند و منجر به عملکرد سیست

از است میرود و سوییچینگ سیستم به صورت صحیح اجرا نمیشود. در واقع در این حالت، در مواقعی که نی
دیود شبکه امپدانسی روشن باشد (حالت غیر اتصال کوتاه شدگی)، جریان عبوري از دیود آن قدر کاهش میابد 
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شود. این قطع شدن به دلیل کاهش جریان دیود بوده و بخشی از الگوریتم کنترل که منجر به قطع شدن آن می
حالت، در هنگامی که اینورتر در حالت اتصال  اینباشد، لذا منجر به اختالل در عملکرد میشود. در واقع در نمی

منتقل شود، دیود خاموش شده و منجر  ACکوتاه نیست و الزم است توان از سمت شبکه امپدانسی به سمت 
  به افت ولتاژ شدیدي در اینورتر میشود که عملکرد سیستم را با مشکل مواجه میکند.  به افت ولتاژ شدیدي در اینورتر میشود که عملکرد سیستم را با مشکل مواجه میکند.

سیستم در حالت افت توان سیستم فتوولتاییک پرداخته براي بررسی دقیق این حالت به بررسی عملکرد 
براي عملکرد صحیح سیستم و عدم تاثیرگذاري اتصال کوتاه بر بردارهاي اکتیور الزم است همواره د. ، میشو
  ناتساوي زیر برقرار باشد.باید 

M<1-D  )2(رابطه 

  به ترتیب مقادیر ضریب مدوالسیون و اتصال کوتاه شدگی اینورتر هستند. Dو  Mکه در آن 
  داریم:
  Vin<(1-D).Vpn/2  )3(رابطه

  در یک ولتاژ مشخص باتري را داریم: Dدر سیستم کنترل ولتاژ فنوولتاییک، مقدار 
Vpv>2Vin-Vbattery)4(رابطه Vpv>2Vin-Vbattery)4(رابطه

کنترل سیستم بدون تداخل بردارهاي اکتیو در صورت افت ولتاژ فتوولتاییک از یک مقدار مشخص، امکان 
با بردارهاي اتصال کوتاه شدگی وجود ندارد و الزم است سیستم فتوولتاییک از سرویس خارج شود. با خارج 

- ) درمی3شدن سیستم فتوولتاییک از سرویس توسط رله ساختار سیستم به صورت نشان داده شده در (شکل
  آید.

  باتري پس از خروج سیستم فتوولتاییک- فتوولتاییکساختار سیستم : 3شکل 

شود. در  )، دیود بایاس معکوس میS)، در حالت اتصال کوتاه شدن ساق اینورتر (روشن شدن 3در (شکل
خاموش بوده و  Sمجاز به روشن شدن نیست. در حالت غیر اتصال کوتاه شدگی، سوییچ  ’Sاین لحظه سوییچ 

شود. با فرض روشن بودن دیود شبکه  طریق شبکه امپدانسی تغذیه میدیود روشن شده و جریان بار از 
را تخلیه میکند. در این حالت،  L2میشود که انرژي ذخیره شده در  vb–برابر با  L2امپدانسی، ولتاژ سلف 

ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اياولین همایش ٤

را تخلیه میکند. در این حالت،  2میشود که انرژي ذخیره شده در  برابر با  2امپدانسی، ولتاژ سلف 
  آید.) به دست می5جریان دیود شبکه امپدانسی از طریق رابطه (

𝒊𝒅  )5(رابطه = −𝒊𝑳𝟐(𝟎) + �
𝒗𝒃
𝑳𝟐
� 𝒕 + 𝒊𝒍𝒐𝒂𝒅
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تا زمانی کوتاه شدگی است. در لحظه ورود به حالت غیر اتصال  L2، جریان اولیه سلف iL2(0)که در آن 
 id=0ماند. در لحظه اي که است، عملکرد سیستم با مشکل روبرو نمیشود و دیود روشن باقی می id>0که 

افت کرده و انتقال توان از باتري را  vc1به  vc1+vbاز  vpnشود، دیود به صورت نامطلوب قطع شده و ولتاژ 
مختل میکند. لذا به منظور عدم وابستگی به دیود که عملکرد کنترل نشده اي از خود بروز میدهد، از یک مختل میکند. لذا به منظور عدم وابستگی به دیود که عملکرد کنترل نشده اي از خود بروز میدهد، از یک 
سوییچ موازي معکوس با آن استفاده میشود. در واقع هرگاه اینورتر در حالت غیر اتصال کوتاه شدگی قرار 

به روشن بودن دیود را برطرف میکند. در این حالت، سیستم معرفی شده  داشت، این سوییچ روشن شده و نیاز
  در حالت نبود سیستم فتوولتاییک هم میتواند به عملکرد خود ادامه دهد.

  عملکرد کنترل ولتاژ سیستم در حالت افت توان سیستم فتوولتاییک.5

ولتاییک به دلیل افت در این حالت عملکرد سیستم در لحظاتی بررسی میشود که در آن، سیستم فتو
توان و ولتاژ از مدار خارج میشود باتري به تنهایی مسئول تامین توان بار میشود. در این حالت فرض شده است 

  که سیستم در حالت جزیره اي میباشد.
مقدار بار به صورت  t=0.1sمیباشد. در  5kW، مقدار بار نهایی سیستم برابر با t=0.1sدر زمانهاي قبل از  مقدار بار به صورت  t=0.1sمیباشد. در  5kW، مقدار بار نهایی سیستم برابر با t=0.1sدر زمانهاي قبل از 

افزایش میابد. این افزایش بار نیازمند افزایش تولید توان توسط باتري میباشد.  10kWبه  5kWنی از ناگها
میرسد. این افزایش  54Aبه  27A) دیده میشود، با افزایش بار، جریان باتري از 4همان طور که در (شکل

  جریان باتري، منجر به تامین توان مورد نیاز بار شده است.
شبکه در طی تغییرات بار نمایش داده شده است. همان طور که مشاهده میشود، ولتاژ  )، ولتاژ5در (شکل

  شبکه بر روي مقدار مرجع خود باقی میماند و دچار خطا نمیشود.
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  فتوولتاییکدن در حالت خارج از سرویس ش 10kWبه  5kWولتاژ شبکه طی تغییر ناگهانی بار از : 5شکل 
  
  
    

  عملکرد سیستم در حضور بارهاي نامتعادل غیر خطی.6

در این قسمت به عملکرد سیستم در حضور بارهاي نامتعادل غیرخطی پرداخته میشود. وجود این نوع از 
است سیست کنترل قادر بارها منجر به جذب جریان هاي غیر سینوسی از سیستم میشود. در این حالت الزم 

  باشد حتی در حضور بارهاي هارمونیکی و نامتعادل نیز ولتاژ شبکه را در حالت متعادل و سینوسی حفظ کند.
این  cمیباشد. در فاز  5kWدر اینجا فرض شده است که سیستم در حال تغذیه یک شبکه با بار نهایی 

منجر به اعوجاج شکل موج سیستم شده است.  سیستم مقداري جریان هارمونیکی و ناتعادل وجود دارد که
هارمونیک یازدهم میباشم.  0.9Aبار هارمونیک هفتم، و  1.4Aهارمونیک پنجم،  2Aاین بار هارمونیکی شامل 

) نمایش داده شده است. همان طور که دیده میشود، 6جریان بار که توسط اینورتر تامین میشود در (شکل
  باشد.انهاي هارمونیکی و غیرمتعادل میاینورتر قادر به تامین این جری  باشد.انهاي هارمونیکی و غیرمتعادل میاینورتر قادر به تامین این جری

  
  جریان تولید شده توسط اینورتر: 6شکل 
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  ولتاژ تولید شده توسط اینورتر: 7شکل 
  

) ولتاژ اینورتر نمایش داده شده است. همان طور که نشان داده شده است، ولتاژ کامال 7در (شکل
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) ولتاژ اینورتر نمایش داده شده است. همان طور که نشان داده شده است، ولتاژ کامال 7در (شکل
به خوبی قادر به جبران عدم تعادل و سینوسی و متعادل میباشد. این مساله نشان میدهد که سیستم 

  هارمونیک هاي ناشی از بار میباشد.
) جریا باتري نمایش داده شده است. در این حالت، جریان باتري به دلیل تامین بارهاي 8در (شکل

  نامتعادل و غیرخطی دچار اعوجاج شده است
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  : جریان باتري در حالت تامین بارهاي هارمونیکی8شکل 

  
  نتیجه گیري.7

در این مقاله یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک باتري براي تغذیه بارهاي موجود در یک شبکه طراحی، 
استفاده شده  z-sourceباتري، از اینورتر - کنترل و شبیه سازي شد. جهت ایجاد سیستم ترکیبی فتوولتاییک
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استفاده شده  z-sourceباتري، از اینورتر - کنترل و شبیه سازي شد. جهت ایجاد سیستم ترکیبی فتوولتاییک
بکه و در مد کنترل است. همان طور که نشان داده شد، سیستم طراحی شده قادر است در حالت جدا از ش

نیز کار کند. با توجه به این که بخشی از بارهاي موجود در شبکه، بارهاي غیر خطی و نامتعادل  ACولتاژ سمت 
هستند، سیستم کنترل طراحی شده به جبرانسازهاي هارمونیکی و عدم تعادل مجهز شد. سیستم طراحی 

ارهاي هارمونیکی و نامتعادل کنترل ولتاژ در حالت شده قادر به کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه حتی در حضور ب
  .افت توان سیستم فتوولتاییک میباشد
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