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بهینهسازی چند هدفه مبدل واسط سیستمهای فتوولتائیک به
منظور بهبود کیفیت توان در ریزشبکههای مستقل
علی رضائی ، 1مجیدرضا ناصح ،2مرتضی حقشناس

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خراسان،
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی.
 -2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق ،دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه بیرجند.

چکیده
ریزشبکه یک شبکه محلی شامل واحدهای تولید پراکنده ،سیستمهای ذخیرهساز انرژی و بارهای کنترلپذیر است که
میتواند در دو حالت متصل به شبکه سراسری یا مستقل از آن (جزیرهای) مورد بهرهبرداری قرار بگیرد .سیستمهای
فتوولتائیک یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی هستند که به دلیل مزایای زیادشان اخیراً کاربرد گستردهای به عنوان منابع
تولید پراکنده در ریزشبکهها پیدا کرده اند .از آنجا که توان تولیدی این منابع از نوع  DCاست ،ولتاژ تولیدی آرایههای
خورشیدی توسط یک مبدل  DC/DCبه مقدار مطلوب افزایش داده شده و سپس توان تولیدی این سیستمها توسط
یک مبدل واسط به ریزشبکه تزریق میشود .حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی از مهمترین عواملی هستند که میتوانند
کیفیت توان ریزشبکهها را به ویژه در شرایط عملکرد جزیرهای تحت تاثیر قرار دهند .هدف این مقاله بهینهسازی چند
هدفه پارامترهای کنترل کننده به منظور کاهش همزمان اغتشاشات هارمونیکی ولتاژ و میزان انحراف ولتاژهای سهفاز از
مقادیر مرجع در حالت عملکرد جزیرهای ریزشبکه میباشد .در این راستا از روش بهینهسازی تجمع ذرات با ضرایب شتاب
متغیر به منظور بهینهسازی همزمان اهداف مسئله استفاده شده است .در این روش با تغییر ضرایب شتاب ذرات از
همگرایی الگوریتم کالسیک  PSOبه نقاط بهینه محلی جلوگیری شده و باعث همگرا شدن الگوریتم به سمت نقطه
بهینه واقعی میگردد .نتایج حاصل از شبیهسازی در نرمافزار  MATLABبرای سه سناریوی متفاوت صحت عملکرد
روش پیشنهادی را در جبران اغتشاشات بار تأیید میکند.
کلمات کلیدی  :سیستم های فتوولتاییک  ،مبدل واسط الکترونیک قدرت  ،کیفیت توان  ،بهینهسازی چند هدفه،
ریزشبکه مستقل

1-Rezaei239@yahoo.com
2-naseh@iaubir.ac.ir
3-Haghshenas.M@birjand.ac.ir
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 -1مقدمه
در پی گسترش استفاده از تولیدات پراکنده در سیستم قدرت ،استفاده از ریزشبکهها مورد توجه ویژهای قرار گرفته است.
ریزشبکه یک شبکه محلی شامل واحدهای تولید پراکنده ،سیستمهای ذخیرهساز انرژی و بارهای کنترل پذیر است که میتواند
در دو حالت متصل به شبکه اصلی یا مستقل از آن (جزیرهای) مورد بهرهبرداری قرار بگیرد[ .]1استفاده بهینه از ریزشبکهها
باعث عدم نیاز به احداث شبکه های انتقال جدید ،کاهش آلودگی محیط زیست ،کاهش تلفات انرژی در شبکه ،افزایش کیفیت
توان و نیز ایجاد راهکارهای مناسب جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی میشود .سیستمهای فتوولتائیک یکی از منابع
تجدیدپذیر انرژی هستند که به دلیل مزایای زیادشان اخیراً کاربرد گستردهای به عنوان منابع تولید پراکنده در ریزشبکهها پیدا
کردهاند .از آنجا که توان تولیدی این منابع از نوع  DCاست ،ولتاژ تولیدی آرایههای خورشیدی توسط یک مبدل  DC/DCبه
مقدار مطلوب افزایش داده شده و سپس توان تولیدی این سیستمها توسط یک مبدل واسط به ریزشبکه تزریق میشود.
پیشرفت هایی که تا کنون در زمینه الکترونیک قدرت ایجاد شده بستر مناسبی را برای بهرهبرداری بهینه از سیستمهای
فتوولتائیک فراهم کرده است[ .]2از آنجا که گسترش بارهای غیرخطی و نامتعادل در شبکه میتواند باعث آلودگی هارمونیکی و
نامتعادلی شبکههای کوچک شود ،یکی از مهمترین چالشها در میکروشبکه موضوع کیفیت توان میباشد[ .]3عدم تعادل و
فلش ولتاژ در شبکههای توزیع مهمترین مشکالتی هستند که کیفیت توان میکروشبکهها را تحت تاثیر قرار میدهند[ 4و.]5
تاکنون روشهای متفاوتی برای بهبود کیفیت توان میکروشبکهها در حاالت کاری مختلف ارائه شده است .در این راستا مرجع
[ ]6الگوریتم بازگشتی و [ ]7الگوریتم بازگشتی بر پایه  H را پیشنهاد دادهاند .یک روش بهینه کنترل توان در [ ]8پیشنهاد
شده است و مولفین [9و ]11اغتشاشات ایجاد شده در اثر تغیرات توان را با کنترل مشخصههای افتی ولتاژ /فرکانس کنترل
کردهاند .همچنین در تعدادی از مقاالت به منظور جبران اغتشاشات کیفیت توان در ریزشبکهها از جبران سازهای استاتیکی
استفاده کردهاند .در این زمینه یک روش ترکیبی برای جبرانسازی سیستمهایی که دارای بار نامتعادل و غیرخطی هستند در
[ ]11پیشنهاد شده است .مرجع [ ]12ترکیب کنترل چندسطحی در  STATCOMرا برای جبران نامتعادلی بار پیشنهاد کرده
و اتصاالت مختلف را از نظر اقتصادی مورد بررسی و مقایسه قرار داده است .در [ ]13از یک بار متعادلساز و یک جبرانکننده
 STATCOMبرای جبران نامتعادلی توانهای اکتیو و راکتیو مبتنی بر کنترل فازی استفاده شده است .روشهای دیگری نیز
پیشنهاد شده که در آنها از انواع مختلف جبرانسازهای استاتیکی استفاده شده است [14و.]15
در این مقاله با ارائه یک استراتژی کنترلی بهینه مبتنی بر بهینهسازی چند هدفه برای مبدل واسط سیستم فتوولتائیک،
از این سیستم عالوه بر مشارکت در تأمین تقاضای بار به عنوان یک جبرانکننده موازی برای جبران اغتشاشات ایجاد شده
توسط بارهای نامتعادل و غیر خطی استفاده شده و عملکرد طرح پیشنهادی در چند سناریو متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2ساختار کلی ریزشبکه در حالت عملکرد جزیرهای
سیستم مورد مطالعه در این مقاله ریزشبکهای با منابع تولید پراکنده از نوع فتوولتائیک و توربین باادی مایباشاد .سااختار
کلی این ریزشبکه در شکل  1ارائه شده است .در اینجا به منظور افزایش ولتاژ خروجی آرایه خورشایدی از یاک مبادل بوسات
استفاده شده است .جزئیات کامل در رابطه با عملکرد و نحوه کنترل این مبدل در [ ]16ارائه شده است .در این سااختار منظاور
از سیستم فتوولتائیک مجموعهی آرایههای خورشیدی ،مبدل  DC/DCو سیستم ذخیرهساز انرژی میباشد.
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 -3اصول عملکرد مبدل واسط سیستم فتوولتائیک در ریزشبکه
در سادهترین حالت مبدل واسط سیستم فتوولتائیک یک مبدل منبع ولتاژ است که میتواند ولتاژ خروجی سیستم
فتوولتائیک را به یک مجموعه سهفاز  ACبا دامنه و فاز قابل کنترل تبدیل کند .این مبدل قادر است عالوه بر تزریق توان اکتیو
تولید شده توسط سیستم فتوولتائیک به ریزشبکه ،با کنترل توان راکتیو ولتاژ ریزشبکه را تثبیت و کیفیت توان را در آن بهبود
بخشد .در [ ]17نشان داده شده است که توپولوژی مبدلهای سه فاز چهارسیمه قابلیت کنترل گستردهتری نسبت به مبدل-
های سه فاز سه سیمه دارند .با این حال در اکثر کاربردها به ویژه در سیستمهای فتوولتائیک به دلیل مسائل فنی و اقتصادی
استفاده از مبدلهای سهفاز سه سیمه رایجتر است .در این مقاله نشان داده میشود که با اتخاذ استراتژی مناسب برای کنترل
مبدل واسط سیستم فتوولتائیک می توان کلیه اغتشاشات ایجاد شده در ولتاژ و جریان ریزشبکه را جبران کرد .ساختار کلی
مبدل واسط سیستم فتوولتائیک و نحوه ارتباط آن با ریزشبکه در شکل  2ارائه شده است.
شکل  .1ساختار کلی ریزشبکه مورد مطالعه در حالت عملکرد جزیرهای
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شکل  .2ساختار کلی مبدل واسط سیستم فتوولتائیک

i fa  i fb  i fc  i fn

()1

در رابطه فوق  i fb ، i faو  i fcجریانهای فاز مبدل و  i fnجریان نوترال میباشد .در توپولوژی ارائه شده در شکل  2می-
توان جریان دریافتی از باس ریزشبکه را بصورت زیر بیان کرد.
()2

)x  (a, b, c

ix  i fx  ilx

که در آن  i fxجریان مبدل و  ilxجریان بار ریزشبکه میباشد .در این حالت جریان لحظهای بار در رابطه  3و جریان
مبدل سیستم فتوولتائیک که به عنوان یک مطلوب کننده توان فعال در ریزشبکه عمل میکند در رابطه  4ارائه شده است.
()3
()4

1
ilx  ilx
 ilxk  ilxq
~
i fx  i1fx  i fx

1
 ilxمولفه اصلی جریان اکتیو بار ilxk ،مجموع مولفههای هارمونیکی جریان بار ilxq ،مولفه راکتیو جریان بار،
که در آن

 i1fxمولفه اصلی جریان مطلوب کننده توان و  ~i fxمولفه اغتشاشی جریان میباشد .با توجه به روابط فوق جریان کشیده شده
از باس  ACریزشبکه یک جریان کامال سینوسی و متعادل است که تعادل ولتاژهای سهفاز را به همراه دارد .بنابراین به منظور
حصول اطمینان از کیفیت مطلوب ولتاژ و جریان ریزشبکه در شرایط نامتعادل و غیرخطی ،در طراحی استراتژی کنترل مبدل
واسط سیستم فتوولتائیک باید رابطه زیر در نظر گرفته شود.
~
1
ilx
 ilxk  ilxq  i1fx  i fx  ix
()5
عالوه بر اغتشاش هارمونیکی ایجاد شده توسط بارهای غیرخطی در ریزشبکه ،روش کنترل سوئیچینگ مبدل واسط
سیستم فتوولتائیک نیز میتواند باعث ایجاد مولفههای فرکانس باال در جریان تزریقی سیستم فتوولتائیک به ریزشبکه شود.

)code: 1369(Page | 2055

این مولفه های فرکانس باال معموال بصورت ضرایبی از فرکانس سوئیچینگ مبدل ظاهر میشوند و در صورتی که
ریزشبکه دارای بارهای حساس باشد توجه به این قضیه اهمیت بیشتری پیدا میکند .در این مقاله از یک روش جدیدکنترل
سوئیچینگ مبدل استفاده شده است که در آن عالوه بر افزایش سرعت پاسخ ،میزان هارمونیک تولید شده در اثر کلیدزنی به
طور قابل مالحظهای کاهش مییابد.

 -4استراتژی کنترل پیشنهادی برای بهبود کیفیت توان ریزشبکه در عملکرد جزیرهای
تا کنون روشهای متفاوتی برای طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت به منظور بهبود عملکرد آنها در شرایط اغتشاش
پیشنهاد شده است .در [18و ]19استراتژیهای متفاوتی برای کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت به منظور کاربرد در شبکه-
های توزیع نیروی برق پیشنهاد شده است .در این مراجع فرض شده است که ولتاژهای سهفاز شبکه توزیع همواره سینوسی و
متعادل است .این در حالی است در ریزشبکهها ،به ویژه در حالت عملکرد جزیرهای ،اغتشاشات بار میتواند تأثیر قابل مالحظه-
ای بر ولتاژهای سهفاز داشته باشد و آنها را از حالت تعادل خارج کند.
روش کنترل پیشنهادی برای مبدل سیستم فتوولتائیک در این مقاله معادل با یک روش جبرانسازی است که در آن از
انرژی واحد فتوولتائیک در ریزشبکه برای جبران اغتشاشات ایجاد شده توسط بار استفاده میشود .در این طرح پس از نمونه
برداری از ولتاژهای سهفاز باس  ACریزشبکه و جریان بار از یک حلقه قفل شونده در فاز 1برای تعیین فرکانس مولفه اصلی
جریان استفاده شده است .همچنین به منظور تعیین مقدار دامنه مولفه اصلی جریان ولتاژ لینک  DCمبدل واسط سیستم
فتوولتائیک با یک مقدار مرجع مقایسه شده و خطای حاصل از این مقایسه به یک کنترل کننده  PIاعمال شده است .به منظور
بهبود سرعت و دقت عملکرد طرح کنترل پیشنهادی در شرایط نا متعادل و غیرخطی ،ضرایب بهینه کنترلر  PIبا در نظر گرفتن
شاخصهای کیفیت توان توسط روش بهبود یافته  PSOو منطق فازی تعیین میگردد .با توجه به دامنه و زاویه فاز محاسبه
شده برای جریانها ،میتوان جریانهای مرجع مورد نیاز برای کنترل کلیدهای مبدل ) * (ia* , ib* , icرا بصورت روابط  6تا  8بیان
کرد .ساختار کنترلی پیشنهادی برای مبدل و نحوه اتصال آن با ریزشبکه در شکل  3ارائه شده است.
()6

) ia*  ( PI ).sin(t

()7

ib*  ( PI ).sin(t 

()8

2
)
3
2
ic*  ( PI ).sin(t 
)
3

. Phase Locked Loop - PLL

1
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شکل  .3ساختار کلی طرح کنترل مبدل واسط سیستم فتوولتائیک به منظور جبران اغتشاشات بار ریزشبکه در عملکرد جزیرهای

 -4-1روش پیشنهادی برای کنترل جریان هیسترزیس
کنترل جریان هیسترزیس در هر فاز بصورت جداگانه انجام میگیرد و سیگنالهای آتش مورد نیااز ایناورتر را بارای باازوی
متناظر با همان فاز تولید میکند .در اکثر موارد برای کنترل جریان از روش باند هیسترزیس ثابت  (FHB)1اساتفاده مایشاود.
یکی از مشکالت این روش فرکانس سوئیچینگ متغیر آن میباشد که باعث افزایش تلفات کلیدزنی و تزریق مولفههاای جریاانی
فرکانس باال در جریان منبع میشود .برای رفع این مشکل ،روش هیسترزیس باناد متغیار  (AHB)2اساتفاده مایشاود کاه باا
محاسبه لحظهای پهنای باند هیسترزیس فرکانس سوئیچینگ را ثابت نگه میدارد [13و .]21مهمترین عیاب روش باناد متغیار
این است که به علت محاسبات متعدد از سرعت و زمان پاسخ آن کاسته میشود .از مقایساه دو روش فاوق ایان نتیجاه حاصال
میشود که در روش باند متغیر یک تناسب بین فرکانس سوئیچینگ و  THD3برقرار شده و این تنها حاصل تغییر مقدار عارض
باند میباشد .با این روش هم فرکانس در حد مطلوبی ثابت میماند و هم  THDدارای مقدار قابل قباولی اسات .حاال چنانچاه
عرض باند در روش  FHBرا هنگام طراحی سیستم از روی پارامترهای سیستم و به کمک رابطه  9بدست آوریام مایتاوان باه
نتایج مشابهی با روش  AHBدست یافت .به این صورت که فرکانس سوییچینگ مشابه روش  AHBثابت مایشاود و از ساوی
Fixed Hysteresis Band - FHB
Adoptive Hysteresis Band - AHB
Total Harmonic Distortion - THD

1
2
3
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دیگر  THDجریان مبدل نیز در دو روش مقدار نزدیک به هم خواهند داشات .لاذا مایتاوان بارای هار سیساتم باا توجاه باه
پارامترهای مورد نظر در طراحی ،پهنای باند را توسط رابطه  9بصورت منحصر به فرد بدست آورد.
V (t ) d iref (t ) 2
( S

)
dt
4 f .Vdc L f
Lf

()9



Vdc
4 f .L f

HB 

1

()11

t1  t 2

f 

که در آن  fفرکانس سوئیچینگ و  t2 , t1زمانهای روشن و خاموش بودن سوئیچها میباشد .باا توجاه باه شاکل  4در
صورتیکه خطای حاصل از مقایسه جریان واقعی و جریان مرجع در هر فاز از محدوده باالی باند هیسترزیس تجااوز کناد ،کلیاد
باالیی در بازوی متناظر با آن فاز در اینورتر خاموش و کلید پایینی روشن میشود .عکس این حالت نیز برای وقتی که سایگنال
خطا از حد پایین باند هیسترزیس تجاوز کند صادق است .نحوه این عملکرد در زیر نشان داده شده است.
if I act (t )  I ref (t )  HB
if I act (t )  I ref (t )  HB

()11

0
1


S 

شکل  .4منحنی باند هیسترزی

 -4-2الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات با ضرایب شتاب متغیر با زمان
الگوریتم بهینهسازی تجمع ذرات  PSO1یک تکنیک بهینهسازی مبتنی بر جمعیت میباشد که اولین بار توسط کندی و
ابرهارت مطرح شد .ایده اصلی الگوریتم  PSOمدلسازی و شبیهسازی رفتار گروهی پرندگان در جستجوی غذا میباشد .در این
الگوریتم هریک از ذرات در فضای چند بعدی به عنوان یک کاندید برای جواب نهایی مسئله میباشد .روابط و جزئیات کامل این
روش بهینهسازی بطور کامل در [ ]21ارائه شده است .اگر چه الگوریتم  PSOکالسیک میتواند به جوابهای نزدیک به بهینه
همگرا شود ولی به دلیل عدم وجود تنوع در فضای جستجو توانایی این الگوریتم در تنظیم جوابهای بهینه ضعیف است.
در این مقاله از الگوریتم بهبود یافته تجمع ذرات که در آن ضرایب شتاب بصورت متغیر با زمان میباشد استفاده شده
است .در این روش مجموعهای از جوابهای ممکن در نقاط مختلف فضای جستجو پخش شده و با متغیر کردن ضرایب شتاب
فضای جستجو به منظور جلوگیری از قرار گرفتن الگوریتم در نقاط بهینه محلی و دسترسی سریعتر به پاسخ بهینه مطلق
گسترش داده میشود .در این حالت ضرایب شتاب به صورت زیر محاسبه میشوند.

Particle Swarm Optimization- PSO

1
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()12

iteration
 C1i
max iteration

C1  (C1 f  C1i ).

iteration
()13
 C2i
max iteration
که در آن  C1 f C2i C1iو  C2 fمقادیر اولیه و نهایی ضرایب شتاب هستند.

C2  (C2 f  C2i ).

 -4-3تعیین ضرایب بهینه کنترلر مبتنی بر بهینهسازی چند هدفه با توابع عضویت فازی
یکی از این روشها ی پر کاربرد در حل مسائل بهینهسازی چند هدفه با اهداف غیر همجنس ،تعریف هریک از اهداف
مسئله در قالب یک تابع عضویت فازی و ترکیب اهداف مسئله با استفاده از ضرایب وزنی مناسب میباشد .در این حالت مجموع
اهداف مسئله به صورت یک تابع مطلوبیت فازی قابل بیان است[ .]22در این مقاله هدف تعیین ضرایب بهینه کنترلر  PIبه
منظور دسترسی به یک ولتاژ متعادل با دامنه ثابت و حداقل مقدار  THDدر ریزشبکه میباشد .در این راستا تابع هدف استفاده
شده بصورت رابطه زیر میباشد.
()14
min imize
f  1.T  2D
که در آن  Tمیزان تابع عضویت اغتشاش هارمونیکی ولتاژ ریزشبکه D ،میزان تابع عضویت انحراف ولتاژ از مقدار
مرجع و  1و  2ضرایب وزنی اختصاص داده شده به هر یک از اهداف مسئله میباشند .دلیل اصلی بکارگیری این روش
برای بهینهسازی همزمان اغتشاش هارمونیکی و انحراف ولتاژ ریزشبکه تناسبی است که بین روند رشد اهداف وجود دارد .در
این روش میتوان ضرایب وزنی اهداف را با توجه به اهمیت آنها به گونهای انتخاب کرد که مجموع آنها برابر یک باشد .همچنین
تابع عضویت فازی در نظر گرفته شده برای هر هدف نحوه تغییرات مطلوبیت آن هدف را در بازه [1و ]1بیان میکند.
در بهینهسازی میزان انحراف ولتاژ سعی بر آن است که انحراف مقدار واقعی ولتاژ ریزشبکه  Vlاز مقدار مرجع  Vbبه
کمترین مقدار ممکن برسد .این انحراف ولتاژ را میتوان توسط رابطه  15محاسبه نمود .چنانچه مقدار ماکزیمم انحراف ولتاژ در
ریزشبکه کاهش یابد مقدار مطلوبیت بیشتری به ولتاژ اختصاص داده میشود و چنانچه انحراف ولتاژ از مقدار مرجع بیشتر
شود ،مقدار مطلوبیت کمتر خواهد بود .توابع عضویت انحراف ولتاژ و اعوجاج هارمونیکی کل در روابط  16و  17ارائه شده است.
()15

D  max Vb  Vl
D  Dmin

()16

for

Dmin  D  Dmax
D  Dmax

for

for

for T  Tmin

()17

for Tmin  T  Tmax
for T  Tmax


1
 Dmax  D
D  
 Dmax  Dmin

0
 1
T
 T
T   max
 Tmax  Tmin
 0

)code: 1369(Page | 2059

شکل  .5الف) تابع عضویت فازی انحراف ولتاژ  .ب) تابع عضویت فازی THD

 -5نتایج شبیهسازی
در این بخش نتایج حاصل از شبیهسازی طرح پیشنهادی در نرمافزار  MATLABبرای سه سناریوی متفاوت ارائه و مورد
بررسی قرار میگیرد .در این شبیهسازی مطابق با استاندارد  IEEE-519حد قابل قبول برای ولتاژ ریزشبکه مقداری بین 1/95
تا  1/15پریونیت و میزان مجاز تولید اعوجاج هارمونیکی کل برابر با  5درصد در نظر گرفته شده است .از اینرو حداقل و حداکثر
انحراف ولتاژ از مقدار مرجع  Dmin  0و  Dmax  0.05و حداقل و حداکثر مقدار مجاز تولید اعوجاج هارمونیکی کل
 Tmin  0و  Tmax  0.05میباشد .در این راستا ضرایب کنترل کننده  PIبا هدف کمینهسازی تابع هدف تعریف شده در
رابطه  14تعیین شده و نتایج عملکرد طرح پیشنهادی در  3سناریو ارائه شده است .همچنین با توجه به اینکه هدف بررسی
عملکرد سیستم فتوولتائیک در جبران اغتشاشات بار است ،توان تولیدی ژنراتورهای بادی در حالت ماندگار مقداری ثابت برابر با
 11کیلو وات در نظر گرفته شده است.

 -5-1عملکرد مبدل واسط سیستم فتوولتائیک در حضور بارهای غیرخطی
جهت مشاهده عملکرد طرح کنترل پیشنهادی در حضور بارهای غیرخطی ،در این بخش از یک یکسوساز سهفاز کنترل
نشده با بار مقاومتی به همراه یک فیلتر  LCبا مشخصات )  (R  20, L  15H , C  100Fبعنوان بار غیرخطی ریزشبکه
استفاده کردهایم .در این حالت میزان تقاضای بار  6کیلو وات و حداکثر ظرفیت تولید سیستم فتوولتائیک  4/5کیلو وات در نظر
گرفته شده است .نتایج شبیهسازی این حالت شامل جریان بار غیرخطی ،جریان تولیدی مبدل سیستم فتوولتائیک ،جریان
دریافتی بار از باس ریزشبکه و ولتاژ باس  ACریزشبکه در شکل  6ارائه شده است.

)code: 1369(Page | 2060

شکل  .6نتایج شبیه سازی بار غیرخطی .الف) جریان بار غیر خطی .ب) جریان تزریق شده توسط مبدل سیستم فتوولتائیک .ج) جریان
دریافتی بار از باس ریزشبکه .د) ولتاژ باس  ACریزشبکه.

 -5-2عملکرد مبدل واسط سیستم فتوولتائیک در حضور بارهای نامتعادل
به منظور مشاهده عملکرد طرح کنترل پیشنهادی در شرایط نامتعادل ،سه بار اهمی تکفاز با توانهای نابرابر به ریزشبکه
اعمال شده است .در این حالت بار متصل شده به فاز  aبرابر  ،1kwبار متصل به فاز  bبرابر  1.3kwو بار متصل به فاز  cمعادل
 3kwدر نظر گرفته شده است .نتایج شبیهسازی این حالت شامل جریان بار غیرخطی ،جریان تولیدی مبدل سیستم
فتوولتائیک ،جریان دریافتی بار از باس ریزشبکه و ولتاژ باس ریزشبکه در شکل  7ارائه شده است.
شکل  .7نتایج شبیهسازی بار غیرخطی .الف) جریان بار غیر خطی .ب) جریان تزریق شده توسط مبدل سیستم فتوولتائیک .ج) جریان
دریافتی بار از باس ریزشبکه .د) ولتاژ  ACریزشبکه.
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 -5-3عملکرد مبدل واسط سیستم فتوولتائیک در اصالح ضریب قدرت ریزشبکه
در این بخش عملکرد روش کنترل پیشنهادی برای مبدل واسط سیستم فتوولتائیک به منظور جبران ضریب توان بارهای
پسفاز در ریزشبکه ارائه شده است .در این حالت بار ریزشبکه یک بار سهفاز پسفاز با میزان تقاضای توانهای اکتیو و راکتیو
 3.5kwو  5kvarدر نظر گرفته شده است .به منظور مشاهده عملکرد مبدل واسط سیستم فتوولتائیک نتایج این حالت شامل
جریان بار پسفاز ،جریان دریافتی از ریزشبکه و ولتاژ ریزشبکه برای هر فاز بطور جداگانه در شکل  8ارائه شده است .مقایسه
اختالف فاز بین جریان بار و جریان دریافتی از ریزشبکه نشان میدهد که جریان تولیدی مبدل سیستم فتوولتائیک به گونهای
کنترل شده است که ضریب توان در باس  ACریزشبکه دارای مقدار واحد باشد.
شکل  .8جریان و ولتاژ فازهای ریزشبکه در حالت اصالح ضریب توان توسط کنترل مبدل واسط سیستم فتوولتائیک
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 -6نتیجهگیری
در این مقاله هدف طراحی یک سیستم کنترلی بهینه برای مبدل واسط سیستم فتوولتائیک به منظور جبران اغتشاشات
ایجاد شده توسط بار و بهبود کیفیت توان ریزشبکه در حالت عملکرد جزیرهای بوده است .در این راستا پس از معرفی ساختار
کلی طرح کنترل پیشنهادی ،با توجه به ماهیت غیرخطی و نامتعادل بار از روش بهینهسازی تجمع ذرات با ضرایب شتاب متغیر
با زمان برای تعیین ضرایب بهینه کنترلر استفاده شد .در ادامه به منظور مشاهده عملکرد طرح کنترل پیشنهادی نتایج شبیه-
سازی در نرمافزار  MATLABبرای سه سناریو متفاوت ارائه گردید .با توجه به میزان تقاضای بار و ظرفیت در نظر گرفته شده
برای سیستم فتوولتائیک در شرایط بارگذاری غیرخطی  ،میزان مشارکت سیستم فتوولتائیک در تأمین تقاضای بار به گونهای
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 در این حالت.است که مقداری از انرژی مو رد نیاز بار توسط دیگر منابع تولید پراکنده موجود در ریزشبکه تأمین میگردد
 در شرایط. ریزشبکه یک جریان سینوسی و متعادل استAC عملکرد مبدل به گونهای است که جریان دریافتی از باس
بارگذاری نامتعادل در ریزشبکه جریان تولیدی مبدل سیستم فتوولتائیک به گونهای است که اثر نامتعادلی بار فازها توسط این
 همچنین با توجه به نتایج ارائه شده برای. ریزشبکه در هر سهفاز برابر استAC سیستم جبران شده و توان دریافتی از باس
 ضریب قدرت ریزشبکه،عملکرد کنترل کننده در اصالح ضریب قدرت ریزشبکه مشخص شده است که در حضور بارهای پسفاز
 در واقع در این حالت بخشی از ظرفیت سیستم فتوولتائیک به تولید توان راکتیو مورد.دارای مقداری نزدیک به واحد می باشد
 از اینرو با.نیاز بار اختصاص شده و مبدل واسط سیستم فتوولتائیک به عنوان یک جبرانکننده موازی در ریزشبکه عمل میکند
 با بکارگیری استراتژی کنترل مناسب،توجه به مزایای سیستمهای فتوولتائیک به عنوان یک منبع انرژی پاک در ریزشبکهها
 از این سیستمها به منظور جبران اغتشاشات بار و بهبود کیفیت توان،میتوان عالوه بر مشارکت در تأمین تقاضای بار ریزشبکه
.ریزشبکهها در حالت عملکرد جزیرهای استفاده کرد
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