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 چکیده:
های مرسوم برق، منجر به بروز مشکالت کیفیت انرژی الکتریکی ارائه شده به مصرف کنندگان رشد سریع بهره برداری از بارهای غیرخطی در شبکه     

های مدار ها، عملکرد نادرست قطع کنندهکالت باعث بروز اثرات نامطلوب بسیاری مانند خطا در ابزار اندازه گیری، افزایش هارمونیکشده است. این مش

گردد. فیلترهای اکتیو، ها، کاهش بهره وری سیستم انتقال، عملکرد نادرست تجهیزات الکترونیکی و گرم شدن بیش از اندازه ترانسفورماتور میو رله

توانند افت ولتاژ منبع و جریان نامطلوب بار را جبران نموده و جریان های توانی هستند این فیلترها، بر اساس عملکرد کنترلی خود، میه هبود دهندب

داشتن قابلیت  انتهای منبع را کامال سینوسی نمایند. با توجه به این موضوع در میان منابع تجدیدپذیر انرژی، انرژی خورشیدی به طور عمده به دلیل

تبدیل و از طریق  DC( تشکیل شده که نور خورشید را به توان PVتبدیل مستقیم به انرژی الکتریکی با استفاده از یک مجموعه سلول خورشیدی )

های تولید انرژی نماید. همچنین تالش شده است با ترکیب فیلترهای اکتیو با سیستمتبدیل می ACسیستم اینورتر )مبدل( به صورت توان متداول تر 

های توان، در ارائه توان بدون آلودگی و کیفیت باال به مصرف کنندگان استفاده گردد. از سوی تجدیدپذیر از مزایای منابع تجدیدپذیر و بهبود دهنده

نجایی که فیلترهای پسیو مانند دیگر، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در برخی موارد موجب افزایش مشکالت کیفیت توان گردیده و به نظر از آ

های توان مانند فیلتر های بهبود دهندهباشند استفاده از سیستمدر حضور بارهای غیرخطی فاقد توانایی جبران کیفیت توان به طور کامل می LCفیلتر 

ه دارای مزایای بسیاری مانند قابلیت گسترش اکتیو برای جبران این کمبود الزم است. لذا این روش، یک نوع مدوالر و تکنولوژی تجدیدپذیر بوده ک

( سه موضوع، الگوریتم کنترل فیلتر PVو  UPQCدر طراحی سیستم پیشنهادی )پژوهش  بنابراین در اینها می باشد. یافتن و اعمال در اکثر مکان

گرفته شده، که همانطور که در نتایج این کار نشان . در نظر DCسیستم فتوولتائیک و استراتژی کنترل ولتاژ لینک  اکتیو، ردیابی نقطه توان حداکثر

افت داده شده جبران سازی فیلتر اکتیو موازی منجر به حذف جریان نامطلوب انتهای شبکه شده و جبران ساز فیلتر اکتیو سری منجر به جبران کل 

 گردد. ولتاژ شبکه می

 کلمات کلیدی:

 (،کیفیت توان.MPPT(، ردیابی نقطه توان حداکثر )UPQCیت توان )(، کنترل کننده یکپارچه کیفPVسیستم فتوولتائیک )
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 :مقدمه-1

ولی  ،، قابل استفاده برای تولید انرژی الکتریکی می باشنداستسیستم های فتوولتائیک در هر مکانی که دارای پتانسیل جذب انرژی خورشیدی باالیی 

شیدی و قیمت ارزان برق تولیدی توسط سوختهای فسیلی از سیستمهای فتوولتائیک در در حال حاضر با توجه به هزینه باالی تولید سلول های خور

م ها جهت مناطق دور افتاده و با فاصله زیاد از شبکه سراسری برق مانند روستاها و مناطق مرزی استفاده می شود. یکی از دیگر کاربردهای این سیست

ایه چراغ روشنایی با توجه به توان مورد نیاز المپ ها در طول روز، انرژی خورشیدی را توسط روشنایی سطح معابر در شهرهاست، که در این روش هر پ

را ذخیره می کند و در شب از آن برای تامین برق الزم  نآسلولهای خورشیدی که در باالی پایه نصب شده دریافت کرده و توسط سیستم ذخیره انرژی 

  .برای روشنایی المپ ها استفاده می کند

این سیستم ها است که در آن پمپهای خورشیدی قابلیت  دیگر ستم های پمپاژ خورشیدی با استفاده از سیستم های فتوولتائیک یکی از کاربردهایسی

پمپ خورشیدی در روستاهای فاقد شبکه  00222حدود  0222استحصال آب از چاه ها ، قنوات ، چشمه ها و رودخانه ها را دارند و تا پایان سال 

یکی دیگر از کاربردهای سیستم فتوولتائیک است این سیستم ها با نیز سیستم های پرتابل خورشیدی . سری برق نصب و بهره برداری شده استسرا

 د.قابلیت جابه جایی می توانند در هر نقطه ای که از جهت جذب انرژی خورشیدی مطلوب باشد، برای تولید برق استفاده شون

های مخابراتی و زلزله نگاری اغلب از نوع سیستم فتوولتائیک می باشند، به این خاطر که اغلب این ایستگاهها در مکانهای سیستم های تغذیه ایستگاه

اقتصادی صعب العبور و دور از شبکه سراسری و پستهای فشار قوی و فشار ضعیف نصب شده اند و تامین توان الکتریکی آنها از راه احداث شبکه توجیه 

سیستم های . وجه به حساسیت سیستمهای مخابراتی به نویز، استفاده از سیستم های فتوولتائیک در این پایگاهها بسیار مطلوب می باشدندارد و با ت

ر ی روشنایی دتغذیه روشنایی تونلها در جاده های کوهستانی نیز از موارد استفاده از سیستم های فتوولتائیک است که به علت پایین بودن توان الزم برا

 د.تونل ها، با تعداد کمی از سلول های خورشیدی می توان نیاز روشنایی تونل را تامین کر

مناطقی با توجه به کاربردهای متعدد سیستم خورشیدی، نوع متفاوت تری از کاربرد این سیستم در این کار مورد توجه قرار گرفته شده بصورتیکه در 

کیفیت انرژی در صدد بر خواهیم آمد که بتوانیم  PVو   UPQCبش باالیی باشند با ترکیب سیستم که در نزدیک بار هستند و دارای پتانسیل تا

 الکتریکی ارائه شده به مصرف کنندگان را بهبود بخشیم.
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 روش تحقیق:-2

 

 و برق سفارشی در سیستم قدرت و توزیع FACTSبکارگیری ادوات  -1شکل 

 

 :سیستم های توزيع کنونی کیفیت توان مسئله مورد توجه-2-1

کنندگان کنونی بعلت بکارگیری از کامپیوترها، با نرخ کنندگانشان را با یک توان قابل اطمینان تغذیه کنند. مصرفشرکتهای توزیع متعهداند که مصرف

کنند. یکی از این اجات خود احساس میهای کنترل خودکار، مدیریت اطالعاتی و روباتها، تغییراتی اساسی در احتیرشد غیرقابل تصور، برای پروسه

های موقتی، گذرا، اعوجاجات هارمونیکی باشد. کمبودها و ببیشبودهای ولتاژ خط، قطعیتغییرات لزوم داشتن یک سیستم تغذیه با کیفیت توان باال می

ه مدت )چندسیکل( ناشی از خطاهای اتصال کوتاه کنندگان یک قطعی کوتاروند.این مصرفهای مخل عملکرد اینگونه بارها به شمار میبعنوان پدیده

و  هاکنندگاه شاکی از گذراها، هارمونیکتعداد مصرف توانند تحمل کنند.شود را نمیزنی فیدرها میخط انتقال که شامل بازبست کلیدها با کلید

رفع این مشکالت پاسخگو باشند. در واقع می توان کلیه  های موقتی در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است و شرکتهای توزیع بایستی برایقطعی

کالس اول: شامل خطاهایی می باشد که در خود سیستم توزیع و یا  خطاهایی را که در سیستم توزیع روی می دهد را به صورت زیر کالس بندی کرد:

ا به دنبال دارد. این نوع اختالل ها ممکن است که تجهیزات در خطوط انتقال روی می دهد و عواقبی مثل افت یا اضافه ولتاژ و یا قطع کامل برق ر

بال خواهد حساس را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و حتی در بعضی مواقع تولید کارخانه را به صورت کامل به خطر اندازد که هزینه های زیادی را به دن

کالس دوم: شامل خطاهایی است که در  تسکین بخش روی می آورند.داشت به همین علت برای دوری از این موارد کارخانه ها به نصب تجهیزات 
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عادل و سیستم توزیع روی نمی دهد بلکه در اثر تعامل بارهای دیگر با شبکه مانند کلیدزنی، وارد شدن بارهای بزرگ به سیستم توزیع، بارهای نامت

تلفات تولیدی دارند به خاطر محدوده باری خودشان نمی باشد بلکه بارهای غیر خطی و تریستوری می باشد به همین خاطر بعضی از مشتری ها که 

ش و پرش دیگر مشتری ها که دارای کیفیت بد جریان می باشند روی آنها تاثیر می گذارند. چنین خطاهایی کیفیت بد ولتاژ و جریان ) هارمونیکی، لرز

نداردهای مناسبی برای محدود کردن نامتوازنی و هارمونیکی بودن ولتاژ وجود دارد که ولتاژ، ایمپالس و غیره..( را به دنبال خواهند داشت. بنابراین استا

توان به موارد دیگری که موثر متناسب با هر کدام از کالس های نامبرده تجهیزات مناسبی برای رفع اختالل نصب می گردد. عالوه بر این اغتشاشات می

نیز اشاره نمود. تعاریف متعددی برای این اغتشاشات وجود دارد که گروه استانداردهای  dcبار و افست  درکیفیت توان هستند از قبیل فلیکر، نامتعادلی

IEEE برداری نامناسب و تعاریف مشخصی را مدون کرده است که در فصل اول به آن ها اشاره شد. حضور این اغتشاشات موجب عملکرد غلط و بهره

 ی از بار خواهد شد.برداردر بعضی از مواقع موجب عدم بهره

 :اختالل های ايجاد شده در مورد کیفیت توان-2-2

 اختالل های ایجاد شده در مورد کیفیت توان را می توان بطور خالصه به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

س درختان با سیم های انتقال و قطع و افت ولتاژهایی که در سیستم توزیع رخ می دهد که از خطاهایی مثل رعد و برق در خطوط انتقال  و تما -الف

                                                          کلیدزنی و خطا در تجهیزات سرچشمه می گیرد و همچنین ناشی از بارهای بزرگ نیز می تواند باشد. 

نی و رعد وبرق و غیره می تواند باشد که این اضافه ولتاژ در ( و جریان سریع  و موج زدن ناشی از کلید ز Impulseپالس ناگهانی )  -ب               

                                                                                                    حدود چند سیکل می باشد و روی عایق کاری تاثیر گذار می باشد.

سه فاز که بیشتر به خاطر بارهای بزرگ نامتعادل و به خاطر امپدانس نامتوازن خطوط انتقال می باشد و نامتعادلی ولتاژ در منبع  -پ               

                                         همچنین از خطاهای نامتقارن در خطوط انتقال نیز ناشی می شود که برای بار های حساس بسیار زیان آور می باشد.

هارمونیک دار شدن ولتاژ که بیشتر به خاطر بارهای هارمونیکی بزرگ در شبکه می باشد و همچنین به خاطر اشباع  -ت                                     

 د. ترانس نیز جریان هارمونیکی خواهیم داشت. این هامونیک ها می توانند به خاطر تشدید طبیعی در سیستم توزیع تقویت گردند و مشکل ساز شون

(، افت Outageدهد. همانطوریکه در شکل دیده می شود این اغتشاشات، شامل قطع برق )کثر اغتشاشات موثر در کیفیت توان را نشان میا 2شکل

 (، می باشد.Harmonics( و ولتاژ هامونیکی  )Swell(، اضافه ولتاژ  )Impulse(،ولتاژ ضربه ای )Sagولتاژ )
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 توان بعضی از اغتشاشات موثر در کیفیت -2شکل 

 :حلهای افزايش کیفیت توانراه -2-3

وسیله  شوند که دارای مقاومت در برابر اغتشاشات توان باشند و با اینکه در کنار هر دستگاه یک، تجهیزات خریداری شده طوری انتخاب می1در سطح 

های توزیع، ، سیستم4گیرد و در سطح رار میکل مجموعه کارخانه تحت حفاظت ق 0(. در سطح 0حفاظت از اغتشاشات هم بکارگرفته شود )سطح 

های کننده، ترانسفورماتورهای فرورزونانس، جمعUPSگیرند. استفـاده از منابع تغذیه پیوسته مورد اعمال تجهیزات بهبود کیفیت توان قرار می

کیفیت مورد استفـاده قرار گیرند، ضعف عمده این ادوات بعنوان عوامل بهبود دهنده  0و  0توانند در سطح ژنراتور می -های موتورمغناطیسی و مجموعه

حل موثر در باشد. راههای حفاظت میکردن سیستم افزایش هزینه در صورت استفـاده در سطح وسیع و مشکالت هماهنگ دارا بودن تلفات زیاد،

 (Pashajavid, E.,and Bina,2009 )باشد.استفـاده از ادوات برق سفارشی درسطح سیستم توزیع برای بارهای حساس می

 

 

 : PVمدل سیستم فتوولتائیک  -2-4

های فتوولتائیک سری یا موازی با اتصاالت خارجی سری های خورشیدی از چندین سلولدهد. پنلهای خورشیدی را نشان میمدار معادل پنل3شکل

 [.11دهد]های خورشیدی را نشان میپنل V-Iهای ویژگی 1گردد. معادله موازی تشکیل می

(1) 

1  

-1ثابت دیود ایده آل، ) aجریان معکوس اشباع،  OIجریان فتوولتائیک،  PVIکه در آن 
qKTS=NtV ،ولتاژ حرارتی )SN های سری، تعداد سلولq  بار

دارای یک رابطه خطی با شدت  vpIمقاومت معادل سری و موازی پنل های خورشیدی است.  pRو  n-p ،sRثابت بولتزمن، دمای اتصال  kالکترون، 

 وابسته به تغییرات درجه حرارت است.  oIنور بوده و همچنین با تغییرات درجه حرارت تغییر می کند. 
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 [11مدار معادل پانل های خورشیدی] -3شکل 

 با توجه به معادالت زیر محاسبه می شود: oIو  pvIمقادیر 

(0) 

 
(0) 

 
 Tn= 25 C and Gn=1000به ترتیب جریان فتوولتائیک، جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز در شرایط استاندارد ) nSC,, IPV,n, IOC,nVکه در آن 

2-W m .می باشند )IK ( انحراف دما از دمای استاندارد، ضریب جریان اتصال کوتاه به دما )G  شدت نور وVK  نسبت ضریب ولتاژ

پنل های  I-Vجریان مربوط به حداکثر توان، سه نقطه مهم از مشخصه -ی باشد. ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه و ولتاژمدار باز به درجه حرارت م

مشتق شده است،  PV( که از معادالت مدل 0( و )4خورشیدی می باشد که به وسیله تغییرات شرایط جوی تغییر می کنند. با استفاده از رابطه )

 لتاژ مدار باز در شرایط مختلف جوی می تواند محاسبه شود. جریان اتصال کوتاه و

(4) 

 
(5) 

 

2-5-UPQC : 

و فیلتر  A-GTIPکه شامل ترکیبی از فیلتر اکتیو موازی، الگوریتم فعال سازی جبران ساز بر اساس تئوری  UPQCدر این قسمت شرح مختصری از 

 اکتیو سری می باشد، ارائه گردیده است. 

 :و بررسی نتايجشبیه سازی -3

هرتز  02تجزیه و تحلیل صورت گرفته به صورت سه فاز و در محیط متلب سیمولینک انجام شده است.این سیستم دارای یک منبع سه فاز با فرکانس 

رفته شده است. حداکثر کیلوولت آمپر( به کار گ 00بوده که به عنوان یک منبع ولتاژ سه فاز ایده آل و متعادل، جهت تغذیه یک بار غیر خطی سه فاز )

برای بهبود کیفیت توان  UPQCهای ترکیبی بهینه شده و کیلووات بوده و برای ردیابی نقطه توان حداکثر، از مدل PV 02توان تولیدی سیستم 

-به منظور حذف هارمونیک های موازیهای سری به منظور جبرانسازی ولتاژ بار و از اتصال مبدلاستفاده شده است به نحوی که در آن از اتصال مبدل

، نتایج به دست آمده در دو زیر گروه ارائه PV-UPQCهای جریان خط و جبران سازی توان راکتیو بهره جسته شده است. به منظور بررسی عملکرد 

استفاده نشده است مورد بررسی قرار گرفته شده است. در بخش دوم، عملکرد  PV-UPQCشده است. در بخش اول،عملکرد سیستم در حالتی که از 

کیلووار( در نزدیکی بار قرار داده شده مورد بررسی قرار گرفته شده  02استفاده نشده است و ظرفیت خازنی ) PV-UPQCسیستم در حالتی که از 
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در سیستم  PV_UPQCرد مطالعه قرار خواهد گرفت در حالتیکه مو UPQC و  MPPTاست.و در بخش سوم  عملکرد مدل ترکیبی بهینه شده 

 افت ولتاژ به سیستم اعمال شده و نتایج ارائه خواهد شد.   %02تعبیه شده است. در بخش دوم  

 :استفاده نشده است PV-UPQCعملکرد سیستم در حالتی که از  -3-1

 00 یخط یرباس متصل به بار غ یانولتاژ و جر( نشان داده شده، 4کل )در ش استفاده نشده PV-UPQCکه از  سیستم تحت مطالعه در حالتی

 است.توان استفاده نشده  یفیتبهبود ک یبرا یادوات یچکه از ه یطیدر شرانشان داده شده است  (6( و )5یلووات در شکل های )ک

 

 استفاده نشده PV-UPQCکه از  یتحت مطالعه در حالت یستمس-4شکل 
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 مت بار بر حسب ولتولتاژ س -5شکل 
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 ولتاژ سمت بار بر حسب آمپر -6شکل 

 :است بار قرار داده شده يکی( در نزدیلووارک 33) یخازن یتاستفاده نشده است و ظرف PV-UPQCکه از  یدر حالت یستمعملکرد س -3-2

برای بهبود کیفیت توان  بار قرار داده شده یکید( در نزیلووارک 02) یخازن یتو ظرف استفاده نشده PV-UPQCکه از  سیستم تحت مطالعه در حالتی

 نشان داده شده است. (8( و )7یلووات در شکل های )ک 00 یخط یرباس متصل به بار غ یانولتاژ و جر( نشان داده شده، 4-4در شکل )
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بهبود  یبار قرار داده شده برا یکی( در نزدیلووارک 02) یخازن یتاستفاده نشده و ظرف PV-UPQCکه از  یتحت مطالعه در حالت یستمس-7شکل 

 توان یفیتک
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 ولتاژ سمت بار بر حسب ولت -8شکل 
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 جریان سمت بار بر حسب آمپر -1شکل 

 

 :شده است یهتعب یستمدر س PV_UPQC یکهمورد مطالعه در حالت UPQCو   MPPTشده  ینهبه یبیعملکرد مدل ترک -3-3

-4در شکل ) PV_UPQC است در سیستممورد مطالعه  UPQCو   MPPTشده  ینهبه یبیترک که عملکرد مدل یتحت مطالعه در حالت یستمس

های فتوولتائیک عموماً شامل چندین پنل خورشیدی سری و موازی بوده که به یک مبدل بوست متصل شده و توان تولید سیستم( نشان داده شده، 7

هرتز توسط  02عبارت دیگر توان تولید شده از طریق یک شبکه سه فاز با فرکانس  گردد. بهمنتقل می DCشده از سیستم فتوولتائیک را به لینک 

( ولتاژ، جریان و 10( )10( )11شد. شکل های )تحویل داده می %42)مجموع اعوجاج هارمونیکی( بیش از  TDHفیلتر اکتیو به یک بار غیرخطی با 

ذکر شده، ابتدا یک نقطه کار  MPPTدهد. در هر روش محاسبه ه را نشان میپیشنهاد شد MPPTتوان تولیدی سیستم فتوولتائیک را بر اساس 
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محاسبه گردیده است. الزم به ذکر  MPPاستفاده شده و سپس با استفاده ازحلقه تکرار تنظیم دقیق،  MPPتخمینی برای تنظیم نقطه کار در نزدیکی 

در مقایسه با ولتاژهای کوچکتر بیشتر بوده که این به این معنی است که  VMPPولتاژ برای ولتاژهای بیش از -است که شیب منحنی مشخصه توان

ترکیبی بهینه شده مشاهده  MPPTیک تغییر کوچک در ولتاژ منجر به یک تغییر بزرگ در توان خروجی سیستم فتوولتائیک خواهد شد. لذا در روش 

یابد. در نتیجه همواره افزایش می MPPتا زمان رسیدن به نقطه  DCلتاژ های کنترلی به وشود که توان خروجی به دلیل عدم وابستگی سیگنالمی

جدیدی مبتنی بر عملکرد غیر خطی برای تخمین نقطه کار بهینه MPPT ( نشان داده شده است، روش 12-4( تا )8-4همان طور که در شکل های )

 E.Bhasker and M.Kiran) تر می کندفتوولتائیک را سریع ارائه گردیده است. استفاده از این روش، امکان انطباق بار با پنل سیستم

Kumar,2012) 
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 PV_UPQC یستممورد مطالعه است در س UPQCو   MPPTشده  ینهبه یبیکه عملکرد مدل ترک یتحت مطالعه در حالت یستمس -12شکل 
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 شده یشنهادپ MPPTبر اساس  ولتاژ تولیدی سیستم فتوولتائیک-11شکل  
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 شده یشنهادپ MPPTبر اساس  یان تولیدی سیستم فتوولتائیکجر-10شکل  
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 شده یشنهادپ MPPTبر اساس  توان تولیدی سیستم فتوولتائیک-10شکل  

 

دهد. به خوبی قابل رویت است که جریان شبکه غیر سینوسی نشان می UPQC( جریان شبیه سازی شده شبکه را بدون بهره برداری از 11-4شکل )

هرتز(، هفتم هارمونیک  002هرتز(، پنجم هارمونیک )102های مرتبه پایین تر مانند هارمونیک سوم )هرتز همراه با هارمونیک 02اصلی  و دارای مولفه

 (. 14باشد)شکل هرتز( و غیره می 002)
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 UPQCاز  یشبکه بدون بهره بردار یانجر-14شکل 
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 شبکه یانجرهارمونیک  -10شکل 

های هارمونیک بار غیرخطی تقریبا با عملکرد دهد. به خوبی قابل رویت است که جریاننشان می UPQCبا بهره برداری از ( جریان شبکه را 10شکل )

UPQC ( جبران شده به طوری که جریان خط شبیه به یک موج سینوسی گردیده است. لذا کل اعوجاج هارمونیکیTDH جریان خط کمتر از )4 

 درصد است.
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 PV_UPQCبعد از وصل  شبکه یانجر-16شکل 

 

های هارمونیک بار دهد. به خوبی قابل رویت است که جریاننشان می UPQC( ولتاژ و جریان بار را با بهره برداری از 18( و )17همچنین شکل )

ارمونیکی جبران شده به طوری که جریان خط شبیه به یک موج سینوسی گردیده است. لذا کل اعوجاج ه UPQCغیرخطی تقریبا با عملکرد 

(TDH جریان بار کمتر از )درصد است. 4 
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 PV_UPQCبار با استفاده از  ولتاژ-17شکل 
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 PV_UPQCبار با استفاده از  جریان -18شکل 

 

 :نتیجه گیری-5

نتقال رخ می مشکالت کیفیت توان در حالت کلی از دو عامل اصلی زیر سرچشمه می گیرد که یکی خطاهایی می باشد که در سیستم توزیع وخطوط ا

ان، دهد و دیگری ناشی از بارهای غیرخطی و دینامیکی وتعامل بار و شبکه می باشد که موجب خطاهایی مانند لرزش ولتاژ، هارمونیک دار شدن جری

یده شده است که افت ولتاژ و قطع لحظه ای ولتاژ و غیره می گردد. در چند سال اخیر برای رفع مشکالت فوق موضوعی به نام برق سفارشی مطرح گرد

باشند مشکالت کیفیت توان را کاهش می دهد و بیشتر از تجهیزات فکت  و کلید زنی بهره می گیرد. تجهیزات فکت که بر پایه تبدیل منبع ولتاژ می 

ری از بارهای غیرخطی به صورت سری یا موازی در سیستم نصب می گردند و عمل تزریق یا جذب توان را انجام می دهند.با وجود رشد سریع بهره بردا

های مرسوم برق، این بارها منجر به بروز مشکالت کیفیت انرژی الکتریکی ارائه شده به مصرف کنندگان شده است. این مشکالت باعث بروز در شبکه

ها، کاهش بهره وری سیستم و رلههای مدار ها، عملکرد نادرست قطع کنندهاثرات نامطلوب بسیاری مانند خطا در ابزار اندازه گیری، افزایش هارمونیک

گردد. فیلترهای اکتیو، بهبود دهندهای توانی هستند این انتقال، عملکرد نادرست تجهیزات الکترونیکی و گرم شدن بیش از اندازه ترانسفورماتور می

وده و جریان انتهای منبع را کامال سینوسی نمایند. توانند افت ولتاژ منبع و جریان نامطلوب بار را جبران نمفیلترها، بر اساس عملکرد کنترلی خود، می

ریکی با با توجه به این موضوع در میان منابع تجدیدپذیر انرژی، انرژی خورشیدی به طور عمده به دلیل داشتن قابلیت تبدیل مستقیم به انرژی الکت

تبدیل و از طریق سیستم اینورتر )مبدل( به صورت توان  DC( تشکیل شده که نور خورشید را به توان PVاستفاده از یک مجموعه سلول خورشیدی )

های تولید انرژی تجدیدپذیر از مزایای منابع تجدیدپذیر نماید. همچنین تالش شده است با ترکیب فیلترهای اکتیو با سیستمتبدیل می ACمتداول تر 

کنندگان استفاده گردد. از سوی دیگر، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی  های توان، در ارائه توان بدون آلودگی و کیفیت باال به مصرفو بهبود دهنده
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در حضور بارهای غیرخطی فاقد  LCدر برخی موارد موجب افزایش مشکالت کیفیت توان گردیده و به نظر از آنجایی که فیلترهای پسیو مانند فیلتر 

های توان مانند فیلتر اکتیو برای جبران این کمبود الزم است. های بهبود دهندهیستمباشند استفاده از ستوانایی جبران کیفیت توان به طور کامل می

ها می باشد. لذا این روش، یک نوع مدوالر و تکنولوژی تجدیدپذیر بوده که دارای مزایای بسیاری مانند قابلیت گسترش یافتن و اعمال در اکثر مکان

( سه موضوع، الگوریتم کنترل فیلتر اکتیو، ردیابی نقطه توان حداکثر سیستم PVو  UPQCیشنهادی )در طراحی سیستم پ بنابراین در این پایان نامه

. در نظر گرفته شده، که همانطور که در نتایج این کار نشان داده شده جبران سازی فیلتر اکتیو موازی DCفتوولتائیک و استراتژی کنترل ولتاژ لینک 

 گردد. شبکه شده و جبران ساز فیلتر اکتیو سری منجر به جبران کل افت ولتاژ شبکه میمنجر به حذف جریان نامطلوب انتهای 
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