
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

  فتوولتاییک های سیستم وبررسی طراحی

  

 
 جمیله حسینی

 کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

j.hosseini358@yahoo.com 

 حمیداسداللهی
 کارشناس مهندسی کامپیوترنرم افزار

 

 

 
 چکیده 

باا   یت اطمیناا   و قابلی،عدم ایجاد آلودگی فراوان رینظی خورشیدی به دلیل مزایایی انرژ یراخی ها در سال

یماًبه مسات  ی خورشایدی  هاا  از سالول  با اساتااد  ی خورشیدی انرژ .متخصصین قرارگرفته است موردتوجه

یی تاوا  مدادودی تولیادمی    تنهاا  باه که یک سلول خورشیدی  ییازآنجا .شود یمتبدیل dcانرژی الکتریکی 

ی فتوولتاییاک  هاا  سالول  .کنناد  را فاراه  یاک مااژول   و  شاد   یا  ترکین سالول  تا چناد است  لذا  زمکند

 یبارا  .شاود  یما ی قدرت اساتااد   ها از مبدلشبکه  آنها بهین برای اتصال هستند بنابراdcتولیدکنند  توا  

تاوا    با نرختوانایی تطبیق نرخ توا   شوند کهها  زم است اینورترهایی طراحی  یست ساین  عملکرد مناس 

را ی خورشیدی ها از سلولین ماکزیم  ولتاژوجریا  و همچن .باشند را داشتهی خورشیدی ها لولسماکزیم  

یناه هاای ردیاابی مااکزیم      درزم و توساهه  یاق تد  .فاراه  کنناد   شاد   انجاام توجه به میزا  تااب    بدو 

باه  ی الکترونیاک قادرت رو  هاا  رابا  و یت اطمینا  سیست قابل ای شد ، یر جز، حااظت pvیها سلولتوا ،

برای  شد  کار گرفتههای به  یت الگور سیست  فتوولتاییک،بهبود عملکردچگونگی  م الهدر . باشد یمگسترش 

 ی مختلا،، ها کنند  کنترل ی الکترونیک قدرت،ها راب  ردیاب ن طه توا  ماکزیم ، کنند  کنترل سازی یاد پ

یسات   عملکارد س رمی گیاردوهمچنین  مورداستااد  قرا ها مبدل یزن یدکلهای مدو سیونی که برای  یکتکن

 .منبع جریا  موردبررسی قرارگرفته است بر مبدلفتوولتاییک متصل به شبکه مبتنی 

  DC-AC،MPPTمبدل  ،سیست  فتوولتاییک متصل به شبکه: واژگان كلیدی
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 قدمه م

ه توس  اقیانوسها جذب می شود انرژی خورشیدی که توس  اتمسار زمین جذب می شود عامل ایجادانرژی باد است، زمانی ک

 باعث ایجاد جریا  های گرم اقیانوسی است و هنگامی که توس  گیاها  جذب می شود انرژی بیولوژیکی راخلق می کند

(9111Lunine, ).  استخراج انرژی الکتریکی توس  سلولهای فتوولتائیک مست یماانجام می شودو مزایای زیر را نیز دربرخواهد

 .داشت

 .به پیرامو  خودتدمیل نمی کنند ولهای فتوولتائیک هیچ گونه آلودگی زیست مدیطی راسل

ک   و روشهای تولید انرژی الکتریکی ساد  تر سایر درم ایسه با لذا نگهداری آنها قسمتهای متدریک می باشند این ادوات فاقد

 .عالو  بر این دارای طول عمربیشتری نیز خواهندبود. هزینه تر می باشد

 .استااد  نمود داخل اقیانوسها و می توا  ازسلولهای خورشیدی درهرمکانی حتی فضا

لذا این امکا  وجودداردکه سایز نیروگا  درنظر گرفته شد  براحتی درطول  این ادوات براحتی نص  و جمع آوری می شوند

این  تاثیرهای قدرت موجود، زم است تا یست  به داخل سPV سیست  های  افزای  ناوذ با.زما  بهر  برداری دچارتغییر شود

 .گیرد بررسی قرار مجموعه سیست  قدرت به دقت مورد عملکرد بر سیست  ها

 

 ساختار سلولها

اساس اثر فتوولتائیک که توس   بر DCبه انرژی الکتریکی  انرژی خورشیدی را شیدی ادواتی هستندکه مست یماسلولهای خور

 ،تبدیل می کنند  (Marshall and Dimova-Malinovska ,  2002 )کش، شد 9381سال  باکوارل در

میزا  نور تابید  شد  به سلول و  (عامل ال، وابسته به دو یک سلول خورشیدی دریافت نمود که می توا  از ماکزیم  توانی را

مددودی  ازآنجاکه یک سلول خورشیدی به تنهایی می تواند توا  .خروجی سلول می باشد دید  شد  در ولتاژ (ب

این ترکی  .راتولیدکند، زم است تاچندین سلول خورشیدی بایکدیگرترکی  شوندتایک ماژول خورشیدی را فراه  نمایند

بصورت مجتمع ترکی   و اگرچندین ماژول خورشیدی با یکدیگر.موازی انجام شود می تواندبصورت سری یا سلولها

 ندشونددراینصورت بهنوا  آرایه خورشیدی شناخته می شو

 

 ساختار سیستم ها

سیستمی که به شبکه قدرت متصل شد   و (جدا از شبکه)سیست  مست ل . دارد نوع سیست  فتوولتائیک وجود بطور کلی دو

 مناطق دوردست و خارج از تدت تغذیه در سیست  مست ل فتوولتائیک زمانی بکار گرفته می شودکه بار. (für 2008,)  است

داشته  بار وجود هایی با ظرفیت متناس  با این حالت  زم است تا باتری در.ل قرارگرفته استمددود  شبکه های قدرت مهمو

 منابع ذخیر  کنند  انرژی می تواند طبیهتا،استااد  از.طریق این باتری ها تغذیه شود از بار خورشید نور د صورت نبو در باشد تا

 در سیست  های فتوولتائیک متصل به شبکه و اما.باشد ک تاثیر گذارافزای  هزینه های اولیه ساخت نیروگا  های فتوولتائی بر

بنابراین . سیست  های فتوولتائیک استااد  نمود منابع شبکه اصلی قدرت برای پشتیبانی از جهت کاه  هزینه می توا  از در

 .اقتصادی سیست  های متصل به شبکه اهمیت بیشتری دارند نظر از

فتوولتائیک  سیست بخشهای  یک از ادامه هر در.نمای  داد  شد  است (9)شکل تائیک دراصلی یک سیست  فتوول ساختار

 .شد کلی مهرفی خواهند بطور
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 اصلی یک سیستم فتوولتائیک ساختار( 1)شکل

 

 اینورتر

می  هگرفت متناوب بکار سه فاز تولیدشد  به ولتاژ DCساختما  سیست  فتوولتاییک جهت تبدیل ولتاژ  در یک اینورتر

روشهای مدو سیو   اینورترها مبتنی بر کلیدزنی در.ساق می باشد هر در کلید دو دارای سه پایه با سه فاز یک اینورتر.شود

 :اینورتر زم است تاملزومات زیررافراه  کند.(IEC 2004, ) می باشد پهنای پالس

 .سلولهای خورشیدی MPPتوانایی فهالیت موثردر -9

 .سلولهای خورشیدی MPPت درمددود  کاملتوانایی برای فهالی-2

 .توانایی تطبیق نرخ توا  بانرخ توا  ماکزیم  سلولهای خورشیدی-8

 .سلولهای خورشیدی بدو  توجه به میزا  تاب  انجام شد  جریا  از و توانایی فراه  نمود  ماکزیم  ولتاژ-4

سلول (MPP)ن طه کار ماکزیم  در مبدل باید بتواند.نتیجه استخراج حداکثرتوا  ازسلولهای خورشیدی می باشد 2و9ملزومات

 4و  8ملزومات  .نامی سلول انجام می شود ولتاژ درصد16تا 06سلول خورشیدی درباز  MPPمهمو  .خورشیدی کارکند

 :می باشد زمینه های زیر سلولهای خورشیدی در مرتب  باقابلیت تطبیق ارتباط بین مبدل و

درصد ماکزیم  توا  سلولهای خورشیدی  16سیست ،نرخ توا  مبدل نبایددرهیچ زمانی کمترازدر  هت جلوگیری ازاضافه بارج

ف   برای نواحی که توا  خروجی سلول  این م دار، می تواند از تر مبدل بانرخ توا  پایین(.Antony et al ,2007)باشد 

 .خورشیدی به نرخ ماکزیم  نمی رسد، بکارگرفته شود
 

 كار ماكزیممالگوریتم كنترل نقطه 

نجائیکه یک سیست  فتوولتائیک دارای مشخصه غیر خطی می باشد، کنترل کنند  ن طه توا  ماکزیم  امکا  کار آرایه فتوولتائیک در آاز 

Maximum Power Point) MPP)را فراه  می کند.MPPT  پالسهای مربوط به مبدلDC-DC  یا مبدلDC-AC را برای بدست 

ارائه شد  اند که در ادامه به بررسی  MPPروشهای مختلای برای بدست اور  .  .یست  فتوولتائیک ایجاد می کندورد  حداکثر توا  از سآ

 .انها پرداخته می شود

 

 اغتشاش و مشاهده 

در این شیو  سهی می شود تا م ادیر . مشاهد  متداول ترین روش دست یابی به ن طه حداکثر توا  است روش اغتشاش و

انداز  گیری شد  و سپس برای افزای  یا کاه  ولتاژ سیست  فتوولتائیک تصمی  بر اساس م ادیر حال حاضر ای قبلی توانه

 . م ادیر ولتاژ مرجع تا زمانیکه ماکزیم  توا  فراه  شود، تنظی  خواهد شد. گیری شود
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با این روش ولتاژ لینک . ژ مرجعسرعت نمونه برداری و ولتا: (liang ma and Zheng,2010)را کنترل می کند MPPدو پارامتر 

DC می   مهین انتخاب . افزای  یا کاه  داد  می شود ولتاژ با م دار ثابت . پیرامو  توا  ماکزیم  تغییر خواهد کرد

 . ردیابی می کند ولتاژ را MPPکننده کند که تا چه میزا  کنترل 

 

 DC-DCمبدل 

 1مبدل های افزایشی

مدار این مبدلها ساد  و در عین حال دارای . مبدلهای افزایشی بطور گسترد  ای در منابع تولید پراکند  بکار گرفته شد  اند

مبدلها فراه   ه  بصورت سخت افزاری و ه  نرم افزاری، برای اینگونه از ،MPPTسرعت زیادی می باشد و قابلیت بکارگیری 

این مبدلها می توانند ه  در مد پیوسته و ه  مد ناپیوسته بکار گرفته . نمای  داد  شد  است( 2)این مبدل در شکل. است

مد پیوسته وابسته به ظرفیت ذخیر  سازی انرژی و ولتاژ خروجی  (.Hasaneen and Elbaset Mohammed ,2008 )شوند

رابطه بین ولتاژ خروجی و ورودی بصورت تابهی . مشخص می شود MPPTوس  تکنیک وابسته به سیکل کاری می باشد که ت

 :خواهد بود9رابطه از سیکل کاری بصورت 

(9) 

 

 .لیدها می باشدزما  خاموشی ک سیکل کاری و  پریود کلیدزنی، ولتاژ ورودی،  ولتاژ خروجی، که در ا 

 

 
 مبدل افزایشی بوست(2)شکل

 

 2مبدل های كاهشی

تااوت اصلی در م دار ولتاژهای . مشابه مبدلهای بوست در مدارات الکترونیک قدرت بکار گرفته می شوند( 3شکل)این مبدلها 

از انجائیکه ولتاژ و . ی گیرداین مبدل برای کاه  داد  ولتاژ ورودی مورد استااد  قرار م. خروجی این دو مبدل می باشد

جریا  و توا  خروجی سلولهای فتوولتائیک بصورت مداوم و بسته به میزا  دمای مدی  و تاب  تغییر می کند، مد هدایت این 

از طرفی سیکل کاری نیز برای دنبال کرد  ماکزیم  توا  کاری بصورت مدوام تغییر خواهد . مبدل نیز دچار تغییر می شود

جریا  . باک به همرا  سلولهای فتوولتائیک برای شارژ باتریهای موجود در یک سیست  بکار گرفته می شودمبدل . کرد

 .اندوکتانس موجود در این مبدل می تواند بصورت پیوسته یا ناپیوسته تغییر کند

 
                                                           
1 Boost 
2
 Buck 
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 مبدل كاهشی یا باک( 3)شکل

 

 DC-ACمبدل های 

 ACای سینوسی و انت ال این جریا  با هارمونیک حداقل به شبکه قدرت وظیاه این مبدلها تبدیل جریا  بصورت شکل موجه

می  DC-ACمبدل مهمول . مورد استااد  قرار می گیرد ACبهضا سیست  فتوولتائیک برای تزریق توا  به شبکه . می باشد

سه سطده نی  پل با تواند یک مبدل منبع جریا  به همرا  کموتاسیو  فرکانس خ ، پل کامل سه سطده، مبدل منبع ولتاژ 

به شبکه یا به بار مدلی برای اتصال سلولهای فتوولتائیک  مبدلهای پل کامل بیشترین کاربرد را. باشد... دیود های کلمپ و 

تکنیک استااد  جهت کلیدزنی  .مبدل پل سه فاز را نمای  می دهند (5) شکل مبدل تکااز پل کامل و( 4) شکل. دارند

 .به نوع ولتاژ خروجی مورد نظر می باشد مربوط به کلیدها وابسته

 

 
 مبدل پل كامل تکفاز(4) شکل

 

 
 مبدل پل سه فاز(  5)شکل

 

 مروری بر كنترل مبدلهای متصل  به شبکه

در این بخ  مروری بر روشهای کنترلی مناس  جهت بهبود کیایت توا  در مبدلهای قدرت سلولهای فتوولتائیک انجام خواهد 

 . شد
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در این بخ  وضهیت جریا  ها در هر یک از مدلهای . لوکهای اصلی در کنترل مطلوب مبدلها را نمای  می دهدب( 0)شکل

 ,et al 1122) های مناس  جهت عملکرد قابل قبول مبدل با کمترین هزینه ارائه می شوند کنترلی مهرفی شد  و تکنیک

Teodorescu). 

 
 استكنترل یک مبدل كه به شبکه متصل شده (6)شکل

 

 كنترل جریان

اهمیت بکارگیری کنترل جریا  بر ضرورت کنترل جریا  های تزری ی توس  مبدل به شبکه بسته به شرای  دینامیکی  

بنابراین با تزریق و یا جذب جریا  های مناس  اکتیو و راکتیو می توا  توانهای اکتیو و راکتیو را کنترل . سیست  می باشد

 .ه مهرفی تکنیکهای اصلی کنترل جریا  مبتنی بر کنترل کنند  های خطی پرداخته می شوددر ادامه این بخ  ب. نمود

 

 استراتژی كنترل قاب مرجع سنکرون

می باشد که از فرکانس   dqبه قاب چرخا   abcاستراتژی کنترل قاب مرجع براساس تبدیل متغیرات کنترلی ازقاب طبیهی 

بنابراین همانطور که قاب مرجع با سرعت سنکرو  ولتاژ شبکه در حال چرخ  . شبکه بهنوا  سرعت چرخشی استااد  می کند

بر مدور ولتاژ شبکه منطبق  dاز طرفی اگر مدور . تبدیل می شوند dcبه حالت  acمی باشد، سیگنالهای کنترلی از حالت 

 qدر حالیکه جریا  تزریق شد  بر روی مدور توا  اکتیو به شبکه تزریق می کنند ( ) dباشد، جریا  تزری ی بر روی مدور 

چرا که این کنترل . استااد  می شود PIدر این ساختار کنترلی مهمو  از کنترل کنند  های . توا  راکتیو تولید می کنند( )

در  PIنترل کنند  های تابع تبدیل ک. خطای حالت ماندگار صار را فراه  می کنند dcکنند  ها در هنگام کار با مولاه های 

 :داد  شد  است(  2)رابطه 

(2) 

 
 

 .نشا  داد  شد  است( 7)ساختار مهمولی که برای کنترل جریا  در قاب مرجع سنکرو  استااد  می شود در شکل
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 (dq)ساختار كنترل قاب سنکرون مرجع ( 7)شکل

 

دینامیکی صدیح کنترل کنند  ها استااد  از ولتاژهای پیشرو و  مشاهد  می شود که برای فراه  نمود  عملکرد( 7)در شکل

 عالو  بر این تخمین زاویه فاز شبکه نیز  زم است تا بتوا  سیگنال.  زم است dqهمچنین ارتباطات ضربدری بین مدورهای 

ی جریا  با ولتاژ جهت سنکرو  کرد  کنترل کنند  ها PLLسپس ساختار . را از تبدیل قاب سنکرو  فراه  نمود dcهای 

یادآور می شود که این ساختار کنترلی وابسته به فاز ولتاژ ها می باشد و اگر نتوا  فاز سیست  را بطور مناسبی . شبکه  زم است

 .صورت عملکرد کنترل کنند  های جریا  تضهی، خواهند شد تخمین زد، در این

ن است که در صورت نیاز به جبرا  کنند  های هارمونیکی در یکی دیگر از نواقص مربوط به ساختار کنترلی ارائه شد  ای

 .برای هر یک از مولاه های فرکانسی  زم است( 7)سیست ،  ساختار کنترلی مشابه با شکل

بهنوا  نتیجه ای برای این بخ  می توا  گات که مهمترین مزیت استراتژی کنترلی تشریح شد  در فوق،  سهولت کار با 

از طرفی از جمله مهمترین نواقص این ساختار کنترلی . می باشد PIرلی با استااد  از کنترل کنند  های کنت dcهای  سیگنال

نیز می توا  به وجود چند تبدیل مرجع، ساختار پیچید  حذف هارمونیکها، ولتاژهای پیشرو و مولاه های ضربدری در سیست  

  (.Teodorescu et al ,1122) .اشار  کرد

 

 استراتژی كنترل قاب مرجع ایستا

از . می باشد روش دیگری که برای کنترل جریا  های تزری ی به شبکه بکار گرفته می شود، استااد  از قاب مرجع ایستا 

کنند   تضمین نمود، کنترل acخطای حالت ماندگار را برای مولاه های  PIآنجا که نمی توا  با استااد  از کنترل کنند  های 

در این ساختار خطای حالت ماندگار صار با فراه  نمود  گین بی نهایت در یک . مهرفی شد  اند( 8)در رابطه PRهای 

های کنترلی سه فاز به مولاه های در قاب  حالت سیگنال در این. فرکانس تشدید خاص برای کنترل کنند  بدست می آید

 .دیل می شوندمرجع ایستا و با استااد  از تبدیل کالرک تب

(8) 

 
 

 نشا  داد  شد  است،  پیچیدگی ساختار کنترلی برای جریا  در هنگام استااد  از قاب ایستا ( 3)همانطور که در شکل 

 .چراکه در این ساختار نیازی به مولاه های پیشرو و ضربدری نمی باشد. نسبت به قاب چرخا  کمتر خواهد بود
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 یستاكنترل جریان در قاب ا( 8)شکل

 

که دقت کنترل کنند  وابسته به  چرا. فراه  می شود dqتری نسبت به مدل ارائه شد  برای  در این مورد کنترل م اوم

بنابراین می توا  گات که این کنترل کنند  وابسته به . فرکانس شبکه می باشد که یکی از قویترین پارامترهای شبکه می باشد

ها با استااد  از کنترل کنند  های  دیگری که این ساختار کنترلی دارد، جبرا  هارمونیک ویژگی قابل توجه. فرکانس می باشد

جبرا  کنند  های هارمونیکی تابع تبدیلی . تشدید موازی می باشد که بر روی فرکانس هارمونیکهای خاص تنظی  می شوند

 .را دارا می باشند 4رابطه بصورت 

 

(4) 

 

 فرکانس اصلی شبکه می باشد گین انتگرالگیر کنترل کنند  و  . باشد مرتبه هارمونیک می hکه در آ  

 

 كنترل كننده های ولتاژ و جریان

به  abcبرای طراحی و بکارگیری کنترل کنند  های مختل، جریا  و ولتاژ پیشنهاد شد  است که مرجع مداسبات از چارچوب 

مولاه های  به  ACاین تغییر چارچوب می تواند حل مسئله را با تبدیل مولاه های .   شودتغییر داد( dq)چارچوب پارک 

DC مرجعدر. ساد  تر کند)  Rujia Men and Xiaoqing Han,2010) کنترل جریا  را بر مبنای استخراج مولاه های اکتیو و

ر روی ب DCدر این شیو  ولتاژ . استجام داد  ان dqپارک راکتیو تزری ی توس  سیست  خورشیدی و انت ال آ  ها به چارچوب 

 .  می شود م دار ثابتی تثبیت

بردار  PWM(Pulse Width Modulation )   رکنترل کنند  جریانی مبتنی ب  (Zhou Dejia et al,2008)مرجعهمچنین در 

 qو  dشد  و مولاه های برای انجام مداسبات استااد   dqدر این مرجع از چارچوب سنکرو  . شد  استفضایی پیشنهاد 

 .در م دار مهینی تثبیت نمود  اند PIجریا  را توس  کنترل کنند  های 

که ولتاژ PI تنظی  کنند  . را تنظی  می کند d, qمی باشد که مولاه های  PIطرح کنترلی بر مبنای تنظی  کنند  جریا  

این شیو  کنترلی امکا  فراه  کرد  ضری  توا  یک را با صار کرد  . جاد می کندرا ای  را تنظی  می کند، مولاه DCباس 

نتیجه استااد  . گرفته شد  در این تنظی  کنند  از روش آزمو  و خطا بدست می آیند گین های بکار. فراه  می کند مولاه 

با استااد  از کنترل کنند  . اعوجاج هارمونیک پایین می باشد از این سیست  کنترلی بدست آورد  ضری  توا  واحد با

MPPT،MPP سلول فتوولتائیک سریها فراه  می شود. 
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 در كنترل مبدل PIاستفاده از كنترل كننده های  (9 ( شکل

 

عالو  بر این، در . استمزیت استااد  از این شیو  کنترلی این است که طراحی و بکارگیری عملی این روش اسا  و کاربردی 

. های کنترلی، کنترل همزما  جریا  برای مبدل ارتباطی فتوولتائیک به شبکه قدرت نیز پیشنهاد شد  است برخی از روش

با استااد  از این شیو  مولاه های ولتاژ و . چرخا  استوار است dqجریا  به قاب  abcاساس این کنترل بر تبدیل قاب مرجع 

 حل ه جریا  می تواند بدو  داشتن خطای حالت ماندگار بکار. می شوند DCبدیل به مولاه های جریا  سینوسی سه فاز ت

نتایجی که با بکارگیری این روش بدست امد ، نشا  می دهند که جریا  و ولتاژ خروجی دارای فاز مشابه و لذا . گرفته شود

 .ضری  توا  واحد می باشند

 

 تکنیکهای كلید زنی

ها می توا  به  از جمله این روش. های الکترونیک قدرت بکار گرفت زنی را می توا  برای مبدل های مختل، کلید روش

 PWM((Pulse Width Modulation بر جایابی بردارفضایی صار مبتنی  ((Holtz,1992مدو سیو  پهنای پالس 

(2991Holmes,)های مختل، بکارگیری ، بررسی تکنیک  PWM(Boost and Ziogas,1988)  های  حذف هارمونیکو

 .و روشهای مبتنی بر بردار فضایی اشار  نمود(  (Sahali and Fellah,2003 های مدو سیو  پهنای پالس انتخابی در تکنیک

 

 شبیه سازی سیستم سلول خورشیدی برای رسم مشخصه ها
نمای  داد  شد   MATLABتوجه به توضیدات ارائه شد  ، مدلسازی یک سلول خورشیدی در نرم افزار  با (96) شکلدر 

 خروجی این شبیه سازی در. هدف از این شبیه سازی نمای  مشخصات و مولاه های سلول های خورشیدی می باشد. است

 :نمای  داد  شد  است و شامل موارد زیر می باشد ( 19)شکل 

 (ال،-شکل)جریا  سلول خورشیدی -مشخصه ولتاژ

 (ب-شکل) ولتاژ سلول خورشیدی-مشخصه توا 

 (ج-شکل) جریا  سلول خورشیدی-شخصه توا م
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 شبیه سازی یک سلول خورشیدی مناسب جهت بکارگیری در میکرو اینورترها(  11( شکل

 

  
 جریان-مشخصه ولتاژ الف شکل

 

 ولتاژ-مشخصه توانب شکل 

 

 
 جریا -ج مشخصه توا  شکل

 ها میکرو اینورترمشخصات مولفه های مداری سلول خورشیدی مبتنی بر (  11) شکل

 

 شبیه سازی سیستم سلول خورشیدی به همراه مبدل بوست

برای . افزایند  مانند مبدل بوست استااد  نمود DC-DCدر میکرواینورترها می توا  از یک مبدل  DCبرای افزای  سطح ولتاژ 

 :پیشنهاد می شود( 92)شبیه سازی این مبدل به همرا  سلول خورشیدی  مدار شکل
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 سلول خورشیدی به همراه مبدل بوست( 12)لشک

 

از مدلسازی نشا  داد  شد  در ( 98)نمای  داد  شد  در شکل Boostبلوک )برای شبیه سازی مبدل بوست 

 :استااد  شد  است(92)شکل
 

 
 مبدل بوست شبیه سازی شده به همراه سلول خورشیدی مبتنی بر میکرواینورتر(13)شکل

 

واحد به  966از م دار  t=0.001sتوجه شود که م دار تاب  درز ما  . نمای  داد  شد  است( 94)کل نتایج شبیه سازی در ش

 .واحد افزای  یافته که میتوا  چگونگی تغییر ولتاژ خروجی را مشاهد  کرد 956م دار 

 
 ولتاژ خروجی مبدل بوست(الف)

 
 جریان عبوری از سلف مبدل بوست( ب)

 ای مبدل بوست به همراه سلول خورشیدینمایش خروجی ه( 14)شکل
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 شبیه سازی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه

 MATLABدر نرم افزار  سیست  فتوولتاییک متصل به شبکهبا توجه به توضیدات ارائه شد  ، مدلسازی  (95)در شکل

 .نمای  داد  شد  است

 

 
 متصل به شبکه PVمدل شبیه سازی شده برای (   11)شکل 

 

 
 بخش طراحی شده جهت استحصال توان اكتبو و راكتیواز سیستم فتوولتاییک( 11)شکل

 
 بخش كنترلی طراحی شده برای سیستم فتوولتاییک( 17)شکل 
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 نتایج بدست آمده از شبیه سازی

نه و در توجه شود که این اغتشاشات بصورت جداگا)اغتشاشات وارد شد  به سیست  در ایندالت شامل موارد زیر می باشد

 (:به سیست  وارد می شوند زمانهای مختل،

 (.تاب  نص، می شود ثانیه0/3 زما  در)نشا  داد  شد  است  26و91و93نتایج تغییر در م دار تاب  در شکل های 

درجه  85درجه به  25ز ا دما ثانیه0/3زما   در. )نمای  داد  شد  است28و 22و29تغییر در م دار دما در شکل هاینتایج 

 (می کند ییرتغ

 

 
 PVتوان تولیدی توسط (11)شکل

 (تابش نصف می شودثانیه 0/3زما  در )
 

 
 (تابش نصف می شود ثانیه0/3زما  در )دامنه ولتاژ خروجی مبدل در سمت شبکه (11)شکل

 

 
 (تابش نصف می شود ثانیه0/3زمان  در) dc دامنه ولتاژ لینک ( 21)شکل
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 PVتوسط توان تولیدی (21)شکل 

 (درجه تغییر می كند 31درجه به 21مقدار دما از ثانیه 0/3زما  در )

 

 
 دامنه ولتاژ خروجی مبدل در سمت شبکه(  22)شکل

 (می كند درجه تغییر 31درجه به  21مقدار دما از  ثانیه0/3زمان  در)

 

 
 dcدامنه ولتاژ لینک ( 23) شکل

 (می كند درجه تغییر 31به درجه  21مقدار دما از  ثانیه0/3زمان  در)

 

  گیری بحث و نتیجه
تاثیر  مبدل مورد استااد  در سلولهای فتوولتائیک متصل به شبکه، مست یما بر روی هزینه تمام شد  ساخت این نیروگا  ها

 لذا از نظراستااد  از مبدلهایی با بازدهی پایین می تواند منجر به تزریق توا  خروجی مددود به شبکه شود و  گذار است و

 . اقتصادی بکارگیری این منابع تولید توا  م رو  به صرفه نباشد
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گرفته شد  در سیست  های خورشیدی توانایی جذب حداکثر توا  موجود تولید شد  در  مبدلهای بکار بنابراین  زم است تا

 اژهای با ی تولید شد  و ه  در ولتاژه  در ولت )سلولهای خورشیدی و تزریق آنها به شبکه قدرت را با کمترین تلاات ممکن 

 داشته باشند(  های پایین

ثانیه به 6/ 8در دو حالت اغتشاشاتی در میزا  تاب  و دما در زما   بهد از شبیه سازی سیست  فتوولتاییک متصل به شبکه

نص، شد  میزا  :ت اول سیست  وارد شد  است و با توجه به نتایج به دست آمد  از شبیه سازی مشاهد  می کنی  که در حال

،دامنه ولتاژ خروجی مبدل در سمت PV تاب  تاثیر زیادی در خروجی های سیست  فتولتاییک از جمله توا  تولیدی توس  

اما در حالت دوم مشاهد  .داشته است و م ادیر آنها در زما  بروز اغتشاش کاه  پیدا می کنند dcشبکه و دامنه ولتاژ لینک 

 .ما تاثیری چندانی در خروجی های فوق نداشته استمی کنی  که تغییر د

برای یک ن طه کار طراحی می شوند، لذا نمی توانند بطور شایسته ای پاسخگوی تغییرات و  PIاز انجا که کنترل کنند  های 

سیست   لذا پیشنهاد می شود کنترل کنند  های هوشمند جایگزین این کنترل کنند  شد  و عملکرد. اغتشاشات سیست  باشند

یک سیست   :برای ادامه کار در این موضوع پیشنهاد می شود .فتوولتائیک با حضور این کنترل کنند  ها مورد ارزیابی قرار گیرد

 .انگا  تاثیر سیست  های فتوولتائیک بر روی پایداری این سیست  ارزیابی شود. قدرت شامل ماشین سنکرو  در نظر گرفته شود
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