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 از طرفی امروزه استفاده از منابع تولید پراکنده نظیر فتوولتائیک برای تولید.  متعادلسازی بار از موضوعات مهم در سیستمهای توزیع است:چکیده
 با توانایی متعادلسازی تووان اکتیوو و راکتیوو بوار در شوبکه توزیوع سوهفاز، اینورتر رابط شبکه فتوولتائیک، در این مقاله.انرژی رو به افزایش است
 استراتژی کنترل پیشنهادی برمبنای ارائه روش مؤلفههای اکتیو و راکتیو لحظهای جریان در سیستمهای توک فواز بوا.چهارسیمه پیشنهاد میشود
DC/DC  مبودل. برای اتصال فتوولتائیک به شبکه استفاده میشودDC/AC  وDC/DC  دو مبدل.قاب مرجع متغیر متناسب با ولتاژهای شبکه است
 وظیفه متعادلسازی توان اکتیو و راکتیو بار و تزریق حداکثر توان فتوولتائیک به شوبکه راDC/AC وظیفه ردیابی حداکثر توان فتوولتائیک و مبدل
 امکوان رسویدن بوه اهودار کنترلوی در شوبکههای توزیوع سوهفاز، برای اینورتر رابط شوبکه3H-bridge  با بهکارگیری ساختار مبدل.برعهده دارد
 توانایی، برای یک سیستم توزیع سهفاز چهارسیمهMATLAB/SIMULINK  نتایج شبیهسازی در نرمافزار.چهارسیمه با ولتاژ پایین فراهم شدهاست
.استراتژی کنترلی پیشنهادی را در رسیدن به اهدار کنترلی نشان میدهد
. سیستم توزیع سهفاز چهارسیمه، نامتعادلی توان اکتیو و راکتیو، جبرانسازی، اینورتر رابط شبکه فتوولتائیک:واژههای کلیدی
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Abstract: Load balancing is an important issue in distributed systems. In addition, using distributed generation sources such as
photovoltaic is increasing. This paper presents a photovoltaic grid interface inverter with compensation of load active and reactive
power Imbalance for three-phase four-wire distribution networks. An improved control strategy based on instantaneous active and
reactive current component method with variable reference frame in single-phase systems is proposed. Two DC/DC and DC/AC
converters have been utilized for connecting PV to the grid. DC/DC converter is responsible for maximum power point tracking
(MPPT) and DC/AC converter is responsible for injecting power to the grid as well as balancing load. Using the structure of 3Hbridge converter for grid interface inverter, it is possible to achieve control objectives in three-phase four-wire low voltage
distribution networks is provided. The proposed control has been verified by simulation using MATLAB/SIMULINK software and
the simulation results indicate the ability of the proposed method to achieve control objectives.
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 -1مقدمه
نامتعادلی بار یکی از مسائل مهم شبکههای توزیع اسوت .نامتعوادلی در
شبکههای توزیع به علت رفتار متغیر مصررکنندههای تک فاز و توزیع
نامتقووارن نهووا بووین فازهووای م تل و اسووت .بارهووای نامتعووادل در
سیستمهای سهفاز چهارسیمه جریان نول زیادی را باعث میشووند .در
سیستمهای توزیع سهفاز چهارسیمه جریان نوول شوبکه یوک مشوکل
کیفیت توان اضافه در مقایسه با سیسوتمهای توزیوع سوهفاز سهسویمه
اسووت .وجووود بارهووای نامتعووادل در شووبکه توزی وع ت و یر منف وی روی
ترانسفورماتورها و ژنراتورها گذاشته و با عبور جریان بوا از سویم نوول
باعث تشدید ا رات منفوی هارمونیکهوا و تووان راکتیوو در شوبکههای
توزیع چهارسویمه میشووند [ .]3-1طبوق ماالعوات انجامشوده 22/6
درصد سایتها دارای جریان نول فراتر از  100درصد هسوتند [ .]3لوذا
لزوم جبرانسازی سیم نول در مقابل دیگر مشوکالت کیفیوت تووان در
سیسووتمهای توزی وع سووهفاز چهارس ویمه بیشووتر احسووام میشووود و
متعادلسازی بار از موضوعات مهم در سیستمهای توزیع مودرن اسوت.
ماالعات متعدد روشهای م تلفی را بورای جبرانسوازی جریوان نوول
پیشنهاد کردهانود .ازجملوه ایون روشهوا ،راهحلهوای پسویو از قبیول
فیلترهووای هارمونیووک توووالی صووفر [ ،]5 ،4ماشووین سوونکرون [،]6
فیلترهای هیبرید [ ،]7و فیلترهای قدرت اکتیو برای شبکههای سوهفاز
چهارسیمه [ ]10-8را میتوان ذکر کرد .در بین این روشها ،فیلترهای
سهفاز چهارسیمه که بورای جبرانسوازی جریوان نوول طراحیشودهاند
مناسبترین هستند [.]11
سوواختارهای م تلف وی از فیلترهووای قوودرت در شووبکههای سووهفاز
چهارسیمه ارائه شدهاست .این ساختارها ممکن است نتواند مقدار توان
موردنیاز برای ابت نگهداشتن بام  DCرا بکشد .برای مقابلوه بوا افوت
ولتاژهای بزرگتر شبکه ،نامتعادلی شدید بار یا حتی قاعی ،خازن DC
باید بهوسیله یک ذخیرهساز انورژی جوایگزین شوود [ .]12یوک منبوع
پراکنده میتواند برای ت مین توان بام  DC1استفاده شود .درواقوع بوا
استفاده از تزریوق تووان  DGبوه ب وش  ،DCمبودل قوادر بوه کواهش
نامتعادلی شدید بار خواهدبود .از طرفی افزایش نیاز به انرژی الکتریکی،
موجب رشد مصرر انرژی الکتریکی ،افزایش تعداد بارهای حسام برای
برق باکیفیت با و میل به بهبوود بوازدهی شوبکه شدهاسوت .بوهعالوه
مصرر مداوم سوختهای فسویلی منجور بوه بحوران انورژی و افوزایش
مشکالت لودگی محیطزیست خواهد شد .در مواجهه بوا ایون مسوائل
سیستمهای تولید پراکنده بهتدریج مورداستفاده قورار میگیرنود [13-
 .]15ماالعووات متعوودد نشووان میدهوود منووابع تولیود پراکنووده نووهتنها
میتوانند منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر باد ،خورشید و از قبیل ن را به
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اینورتر رابط شبکه . .

شبکه برق متصل کنند بلکه میتوانند از بعضوی جهوات ،پایوداری
سیسووتمهای قوودرت را بهبووود دهنوود .در سیسووتمهای تولیود پراکنوده
اینورترهای متصل به شبکه  ،رابط اصلی اتصال منابع انرژی 2
تجدیدپذیر
و وسووایل ذخیرهسوواز انوورژی بووه شووبکه بوورق هسووتند [ .]16بوورای
مقرونبهصرفه شدن اینورترهای متصل به شبکه در  ،DGSاینورترهوای
3
مبودلهای
متصل به شبکه چندمنظوره پیشنهاد میشووند [.]18 ،17
الکترونیک قدرت نهتنها میتوانند بهعنوان رابط به شبکه برق سورویس
دهند بلکه پتانسیل کاهش مشکالت کیفیت توان را نیز دارا میباشند.
 MFGCIمیتوانند منابع انرژی تجدیدپذیر و ادوات ذخیرهساز را به
شبکه متصل کننود و بوهطور لحظوهای کیفیوت تووان نقاوه مشوتر
اتصالشان را افزایش دهند و درنتیجوه هزی 4
نوه سورمایهگذاری و فضوای
سیستم را کاهش دهنود .عملکردهوای کمکوی از قبیول فیلتور اکتیوو،
جبرانکننده نامتعادلی ولتاژ ،تغذیه شبکه و کنترل در افت ولتاژ موورد
ماالعه قرارگرفته است [.]17
عملکرد مبدل به استراتژی کنتورل وابسوته اسوت .ایون اسوتراتژی
کنتوورل اسووت کووه رفتووار و عملکوورد مالوووب ی وک سیسووتم مع وین را
تصمیمگیری میکند و عملکورد مجموعوه را بورای رسویدن بوه هودر
مالوب تضمین میکند .استراتژیهای موجود را میتووان در دو حووزه
فرکانس و حوزه زمان طبقهبندی شوند [ .]20 ،19الگوریتمهای تبدیل
فوریه گسسته یک روش در حوزه فرکانس است ،اما این روشها بسویار
پیچیده هستند و پاسخ دینامیکی نها نیز ضعی است [ .]21بنابراین
استراتژیها در حوزه زمان بیشتر مورداسوتفاده قرارگرفتهانودMFGCI .
ها اکثرًا از تئوری توان لحظهای استفاده میکنند [.]18 ،17
در این مقاله ،استراتژی کنترلی برمبنای روش مؤلفوههای اکتیوو و
راکتیو لحظهای جریان در سیستمهای تک فاز بوا قواب مرجوع متغیور
متناسب بوا ولتاژهوای شوبکه بورای اینوورتر رابوط شوبکه فتوولتائیوک
پیشنهاد شدهاست .برمبنای این استراتژی روش جدیودی بورای تولیود
جریان مرجع پیشنهاد میشود که موجب بهبود جبران نامتعادلی تووان
اکتیو و راکتیو بارهای نامتعادل در کنار تزریق توان فتوولتائیک به بار و
شووبکه خواهوود شوود .از مزیتهووای اسووتراتژی کنترلووی پیشوونهادی
متعادلسازی بهتر جریانهای بار در کنار سادگی ن است.
در ب ش  ،2ساختار سیستم معرفوی میشوود .اسوتراتژی کنترلوی
پیشنهادی در ب ش  3بحث خواهد شد .نتایج شبیهسازی با استفاده از
نرمافزار  MATLAB/SIMULINKو مقایسه بوا روش ارائهشوده در []1
در ب ش  4بیوان میشوود .درنهایوت نتیجوهگیری در ب وش  5انجوام
میشود.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

اینورتر رابط شبکه . .

 /1463مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

 -2ساختار سیستم

استفاده شده است.

شکل (1ال ) سواختار سیسوتم پیشونهادی را نشوان میدهود .در ایون
ساختار سلولهای فتوولتائیک از طریوق دو مبودل  DC/DCو DC/AC
بهصورت موازی بوا یوک بوار نامتعوادل و غیرخاوی بوه شوبکه متصول
شدهاست .مبدل  DC/DCوظیفه ردیابی نقاه توان حداکثر در حالوت
متصل به شبکه را بر عهوده دارد .بوهعالوه اسوتفاده از مبودل DC/DC
امکان کنترل ولتاژ سلولهای فتوولتائیک را فراهم می ورد تا نیاز مبدل
 DC/ACرا بر ورده کند .در اینجا مبدل با اسوتفاده میشوود .مبودل
با در شکل (1ب) نشان دادهشدهاست .مبدل  DC/ACوظیفه کنترل
توان ،جریان تزریقی به شبکه و نیز متعادلسازی بار را بور عهوده دارد.
همانطورکه در شوکل (1ج) نشوان دادهشدهاسوت ،در سواختمان ایون
مبدل از سه مبدل منبع ولتاژ ) )VSCتک فاز استفاده شده است که در
کنترل باند هیسترزیس کار میکنند .استفاده از سه منبع ولتاژ تک فاز
بهمنظور کنترل مجزای هر فاز و متعادلسازی بار است .مزیت اسوتفاده
از مبدل تک فاز این است که ،کنتورل میتوانود بهصوورت یوک واحود
سهفاز یا سه واحد تک فاز جدا انجام شود و ماکزیمم ولتاژ هور پول ،H
ماکزیمم ولتاژ هر فاز است ،بنابراین کاهش ولتاژ لینک  DCرا با ضریب
 √3نتیجه میدهد ،لذا باعث کاهش ظرفیت اینورتر و امکان استفاده در
شبکههای با ولتاژ پایین میشود [ .]22هور مبودل ولتواژ توسوط یوک
ترانسفورماتور به شبکه متصل میشود که برای ایزولوه شودن شوبکه از
مبدل و امکوان اتصوال مبودل بوه شوبکه سوهفاز چهارسویمه اسوتفاده
میشود .در مبدل از یوک خوازن اسوتفاده شوده اسوت کوه در کواهش
هزینهها کمک میکند .در مسیر اتصال مبدل  DC/ACبه شبکه از یک
فیلتر پسیو بهمنظور فیلتر کردن هارمونیکهای فرکانس با ی جریوان
P&Qs

)

(

 -3استراتژی کنترل
برای کنترل مبدلهای  DC/DCو  DC/ACحالت متصل بوه شوبکه در
است .بار و مبودل بهصوورت مووازی بوه شوبکه متصول
نظر گرفتهشده
5
هسووتند .هوودر کنترلکننووده در مبوودل  DC/DCردیوابی نقاووه توووان
حداکثر برای سلول فتوولتائیک است و اهدار کنترلکننوده در مبودل
 DC/ACمتعادلسازی توان اکتیو و راکتیو بوار ،در کنوار انتقوال تووان
سلول خورشیدی به شبکه و بوار اسوت .در ایون حالوت حوداکثر تووان
تولیدی سلولهای خورشیدی به بار و شبکه منتقل میشود و در کنوار
ن متعادلسازی بار از دید شبکه صورت میگیرد .در شرایای که توان
تولیدی سلولهای خورشیدی از مصرر بار بیشتر باشد ،توان عالوه بور
ت مین بار به شبکه نیز منتقل خواهد شد و درغیوراینصوورت شوبکه و
سلولهای خورشیدی بهصورت موازی بوار را تو مین خواهنود کورد .در
ب ووش بعوودی اسووتراتژی کنترلکننوودهها در مبوودلهای  DC/DCو
 DC/ACبیان میشود.
 -3-1کنترل مبدل DC/DC

در این مقاله ،از روش اغتشاش و مشواهده بورای ردیوابی نقاوه تووان
ماکزیمم استفاده میشود .در این روش بهطور متنواوب ولتواژ ترمینوال
خروجی فتوولتائیک افزایش یا کاهش مییابد سپس توان فتوولتائیک با
توان مده در دوره قبلی مقایسه میشوود .اگور بوا تغییور ولتواژ ،تووان
افزایش یابد ،عملکرد سیستم کنترل در همان جهوت اداموه مییابود و
درغیوراینصووورت ،جهووت تغییوورات بوورعکس میشووود [ .]23شووکل 2
فلوچارت الگوریتم اغتشاش و مشاهده را نشان میدهد .با مدو سویون
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شکل : 1ساختار سیستم (الف) نمای کلی سیستم( ،ب) فتوولتائیک و مبدل ( ،DC/DCج) مبدل DC/AC
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پهنای پالس ،زاویه هدایت بهدست مده از الگووریتم بوه سووئیب مبودل
با اعمال میشود.

اینورتر رابط شبکه . .

ولتاژها و جریانهای قاب  β-αبرای فاز :a
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ولتاژها و جریانهای قاب  β-αبرای فاز  bو :c
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t



 Lb,c _    Lb,c 
l

2  



ΔV<0

شکل :2فلوچارت الگوریتم  MPPTاغتشاش و مشاهده []23
 -3-2کنترل مبدل DC/AC

هدر کنترل ،جبرانسازی بار در کنار تزریق توان فتوولتائیک به شبکه
است .بهعبارتدیگر مبدل  DC/ACدرحالیکه توان فتوولتائیک را به بار
و شبکه تزریق میکند ،عمل متعادلسازی توان اکتیو و راکتیوو را نیوز
انجام میدهد .برای تحقق این اهودار از اسوتراتژی کنترلوی ،برمبنوای
تئوری مؤلفههای اکتیو و راکتیو لحظهای جریان استفاده میشود .بدین
منظور تئوری برای یک سیستم توک فواز بازنویسوی و معواد ت بورای
سیسوتم سووهفاز تعموویم داده میشووود .در ایوون راسووتا از تئوووری توووان
لحظهای تک فاز و تعمیم ن بوه مؤلفوههای اکتیوو و راکتیوو لحظوهای
جریان ،برای تولید جریانهای مرجع استفاده میشود .بر طبق تئووری
توان لحظهای در سیستمهای تک فاز ،هر سیستم تک فواز را میتووان
مشابه یک سیستم دوفاز با  90درجه پیشفاز یا پسفاز تعریو کورد و
هر ولتاژ و جریان یک سیستم سهفاز میتوانود بوا سوه سیسوتم دوفواز
مستقل درنظرگرفته شود .این سیستمهای دو فاز میتواند در قواب β-α
ارائه شود .در این تئوری ولتاژها و جریانهای واقعی بار بهعنوان کمیت
محور  αدر نظر گرفته میشود .درحالیکه ولتاژ یا جریان بوا  90درجوه
پیشفاز یا پسفاز بهعنوان کمیت محور  βدر نظر گرفته میشود [.]24
در این مقاله بر اسام این تئوری و است راج مؤلفههای اکتیو و راکتیوو
لحظهای جریان برای هر فاز اهودار مووردنظر در کنترلکننوده دنبوال
میشود و استراتژی برای استفاده در کنترل سولولهای خورشویدی در
حالت متصل به شبکه پیشنهاد میشود.
بر طبق تئوری  p-qتک فاز در این مقاله کمیت محور  αرا ولتاژهوا
و جریانهای واقعی و کمیت محور  βرا ولتاژها و جریانها با  90درجوه
پیشفاز تشکیل میدهند .لذا برای فازهای  b ،aو  cبا فور ولتاژهوای
متعادل برای هر فاز خواهیمداشت:

Serial no. 86

()3

 VLb,c t  
VLb,c _   
 Vlm sin t 120  


   


VLb,c _   VLb,c  t    Vlm cos t 120  
2 



برای یک سیستم سهفاز متعادل جریانهای بار در قاب مرجع گوردان (
 ) dqبر طبق تبدیل پار به دست می یند [.]25
2  cos 
3   sin 

sin   iL 
cos   iL 

()5

iLd 
 iLq  
 

که در این حالت بهمنظور عملکورد بهتور سیسوتم کنترلوی در شورایط
م تل

ولتاژ شبکه )

V
V

1

(    tanانت اب میشود.

بور ایون اسوام و بور طبوق تئووری توانهوای لحظوهای توک فوواز
جریانهای لحظهای اکتیو و راکتیو هر فواز بهدسوتمی یند .لوذا بورای
فازهای  b ،aو  cخواهیم داشت:

() 6

sin  a ,b,c  iL _ a ,b,c 
cos  a ,b,c  iL _ a ,b,c 

 cos  a ,b,c
  sin 
a ,b , c

)

iLd _ a ,b,c 
i

 Lq _ a ,b,c 

2
3

V _ a ,b,c
V _ a ,b,c

1

(  a ,b,c  tan

با توجه به اینکه در تئوری توان لحظهای تک فاز هر فواز بوهعنوان
یک سیستم سهفاز متعادل درنظرگرفتهشده است لذا میتوان زاویوه 
را از ( )6در شرایط سینوسی ولتاژ شبکه حذر کرد.
Vd  Vdq  V  V2  V2 and Vq  0

()7

V _ a ,b,c
V2_ a ,b,c  V2_ a ,b,c

cos  a ,b,c 

V _ a ,b,c
V2_ a ,b,c  V2_ a ,b,c

()8

sin  

iLd _ a,b,c 
1
.
i

2
 Lq _ a ,b,c 
V _ a,b,c  V2_ a,b,c
 V _ a ,b,c V _ a ,b,c  iL _ a ,b,c 
 V


  _ a,b,c V _ a,b,c  iL _ a,b,c 
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بدین ترتیب عالوه بر عملکرد بهتر سیستم در شرایط م تل ولتاژ
شبکه ،نیاز به  PLLدر روش کنترلی وجود ن واهد داشت .کوه موجوب
حذر معایب استفاده از ن میشود.
 PLLبا فاز سیگنال ورودی سنکرون میشود بنابراین دقت و پاسخ
دینامیکی ت مین ن در شرایط گذرا بهشدت تحت ت یر تغییرات زیواد
زاویه فاز است [ .]26لذا با حذر ن سیستم کنترلی عملکرد دینامیکی
بهتری خواهد داشت.
هدر جبرانسازی ،متعادلسازی بوار از دیود شوبکه اسوت .بورای
متعادلسازی توان نامتعادل بار از دید شبکه ،توان بوار نامتعوادل بایود
بهطور مناسب بین شبکه و اینورتر توزیوع شوود ،بهطوریکوه کول بوار
دیدهشده از شبکه متعادل باشد .بدین منظور جریانهای تزریقی مبدل
به شبکه باید بهگونهای باشد توا نامتعوادلی جریوان بوار از دیود شوبکه
مشاهده نشود .جریانهای اکتیو و راکتیو لحظوهای کول بوار نامتعوادل
طبق راباه زیر محاسبه میشود:
()9
iLd  iLd _ a  iLd _ b  iLd _ c
iLq  iLq _ a  iLq _ b  iLq _ c

()10

بدین ترتیب درصورتیکه بار متعادل باشد جریانهوای اکتیوو و راکتیوو
لحظهای هر فاز شبکه برابر:
iLq
iLd
, iLq ph 
3
3

()11

iLd ph 

خواهدبود .از ایون مفهووم بورای تعیوین جریانهوای مرجوع ،بوهمنظور

اینورتر رابط شبکه . .

متعادلسازی بار اسوتفاده میشوود .اینوورتر عالوهبوراینکوه بایود تووان
تولیدی سلولهای خورشیدی را به شبکه منتقل کند باید این تووان را
طوری بین فازها تقسیم کند که از دید شوبکه ،بوار بهصوورت متعوادل
دیده شود .بدین ترتیب میتوان جریانهایی را که باید از طریق مبودل
به شبکه تزریق شود ،در قاب  β-αبرای هر سه فاز به دست ورد.
iCa,b,c _  
1
.
i

2
Ca
,
b
,
c
_



V _ a,b,c  V2_ a ,b,c
V _ a ,b,c 
.
V _ a,b,c 

()12

iLd _ a ,b,c  (iLd ph  idc )  i pv _ mppt 


iLq _ a,b,c  iLq ph



که در ن  iLd _ a,b,c , iLq _ a,b,cجریانهای اکتیو و راکتیو لحظهای هر
فاز بار iLd ph , iLq ph ،جریانهای اکتیو و راکتیو لحظهای بهدسوت مده
از ( i pv _ mppt ،)11جریووان اکتیووو معووادل حووداکثر توووان سوولولهای
خورشیدی که از الگوریتم  MPPTبه دست می ید و تمام توان تزریقی
فتوولتائیک اکتیو فر شده است و  idcجریان تنظیمکننده ولتاژ DC
و تعادل توان مبدل است.
بدین ترتیب جریانهای سهفاز مرجع مبدل در حالت متصل بوه شوبکه
به دست می یند.
 iCc _ 

()13

∑

PI

idc

*
icb

*
icc

Vdc
iLd ph

*
ica

*Vdc

iLa _ 

-

iLd
1/3

iLq _ a
+
+
+

iLd _ a,b,c
Equ.
)(12),(13

iLq _ a,b,c

iLq ph
1/3

i pv _ mppt

+ iLq
+
+

Equ.
)(8

π/2
lead

VLa  VLa _ 
VLa _ 

π/2
lead

iLb _ 

π/2
lead

iLb  iLb _ 

iLd _ b

iLq _ b

Equ.
)(8

VLb  VLb _ 
VLb _ 

π/2
lead

iLc _ 

π/2
lead

iLc  iLc _ 

iLd _ c

iLq _ c

*
 iCb _  , iCc

*
 iCa _  , iCb

*
iCa

iLa  iLa _ 

iLd _ a
+

V _ a,b,c
V
  _ a ,b , c

Equ.
)(8

VLc  VLc _ 
VLc _ 

π/2
lead

شکل  : 3بلوک دیاگرام کنترلی تولید جریان مرجع برای مبدل DC/AC

Serial no. 86
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بلو دیاگرام تولید جریان مرجع بر مبنای ( )13(-)1در شکل  3نشان
دادهشدهاست.

 -4شبیهسازی

Rs

جدول  :1پارامترهای شبیهسازی
مش صات شبکه

Vrms_phase=220V, f=50Hz
L=100µH, R=0/01Ω

پارامترهای بار

بار نامتعادل:1
Ra=60Ω, Rb=20Ω, Lb=0/01H, Rc=25Ω
بار نامتعادل:2
Ra=40Ω, Rb=15Ω, Lb=0/01H, Rc=20Ω

مبدل DC/DC

Cin=500µF, L=0/5mH, R=0/0005 Ω,
Cdc=1000µF, fsw=10kHz

مبدل DC/AC

ترانسفورماتور با نسبت تبدیل Vdc=350 V ،1:1

فیلتر پسیو

L=4mH

شکل  4مدل دینامیکی سولولهای فتوولتائیوک را نشوان میدهود
[ .]27مش صووات سوولولهای مورداسووتفاده در ایوون مقالووه سوولولهای
فتوولتائیک نصبشده در دانشوگاه بیرجنود اسوت .مقاوموت سوری RS
مقاومت داخلی را در مقابل جریان نشان میدهد ،کوه برابور  0/23اهوم
است .مقاومت موازی  RShبهطور معکوم وابسته به جریوان نشوتی بوه
زمین است و برابر  601/3اهم است .در پنلهوای نصبشوده بوهمنظور
رسیدن به توان نامی و ولتاژ مناسب هور رایوه فتوولتائیوک شوامل 15
ردی ماژول موازی و هر ردی شامل  1ماژول سری میشود.
منحنیهای جریان – ولتواژ و تووان – ولتواژ پنول فتوولتائیوک در
شدت تابشهای متفاوت در شکل  5نشان دادهشدهاست .همانطور که
در این منحنیها دیده میشود نقاه توان حداکثر در یک ولتواژ خوا
قرار میگیرد ،که وظیفه مبدل  DC/DCو الگوریتم  MPPTردیابی ایون
نقاه در شرایط م تل است.

IL

I

+
Vout

در ایوون مقالووه روش کنترلووی پیشوونهادی بوورای اینووورتر رابووط شووبکه
فتوولتائیوووک توسوووط نرمافوووزار  MATLAB/SIMULINKبووورای
متعادلسازی بار نامتعادل ،در شبکه توزیع سوهفاز چهارسویمه ارزیوابی
میشود .سیسوتم شبیهسازیشوده ماوابق شوکل  1اسوت .کوه در ن
سوولولهای فتوولتائیووک توسوط یووک مبوودل بووا و اینووورتر از طریووق
ترانسفورماتورهای ایزوله و موازی با بوار بوه شوبکه متصول شدهاسوت.
بهمنظور ارزیابی دقیقتر ،تغییرات بار شدید نیوز در شبیهسوازی لحوا
شده است .بار مورداستفاده در شبیهسازی مجموعهای از امپودانسهای
اهمی و سلفی است که توان اکتیو و راکتیو نامتعادل از شبکه میکشد.
شووبکه استفادهشووده در شبیهسووازی نیووز یووک شووبکه توزیووع سووهفاز
چهارسوویمه اسووت .از یووک فیلتوور پسوویو نیووز اسووتفاده میشووود تووا
هارمونیکهووای ناشووی از کلیوود زنووی را کوواهش دهوود .پارامترهووای
شبیهسازی ماابق سیستم نشاندادهشده شوکل  ،1در جودول  1بیوان
شدهاست .همانطورکه در جدول 1مده است.

Serial no. 86

اینورتر رابط شبکه . .

-

Rsh

Ish

Id

شکل  :4مدل دینامیکی سلولهای فتوولتائیک []27

شکل  :5منحنی مشخصههای جریان – ولتاژ و توان – ولتاژ پنل
فتوولتائیک

شکل  6نتایج شبیهسازی را برای سیستم نشان دادهشده در شوکل
 1با مش صات ارائهشده در جدول  1را نشوان میدهود .در ایون نمونوه
بهمنظور ارزیابی بهتر عملکرد اینورتر ،بار بین انیههای  0/4تا  0/6بین
بارهای  1و  2بهطور ناگهانی تغییر میکند .ولتاژ بار در شوکل (6الو )
نشان دادهشدهاسوت کوه هموان ولتواژ شوبکه توزیوع بوه مقودار موؤ ر
 380/220ولت است .شوکل (10ب) جریانهوای سوهفاز بوار را نشوان
میدهد که در هر دو حالوت بوار نامتعوادل اسوت .همانطورکوه دیوده
میشود بار بین انیههای  0/4تا  0/6از بار  1به بار  2تغییر میکند که
دارای جریان بیشتری است .جریانهای سهفاز شبکه در شوکل (10ج)
نشان دادهشدهاست .همانطورکه در شکل دیده میشود نامتعادلی زیاد
جریان بار در جریانهای شوبکه دیوده نمیشوود و جبوران شدهاسوت.
همچنین دیده میشود که در هنگام تغییورات ناگهوانی بوار نیوز عمول
متعادلسازی بهخوبی انجامشوده اسوت .همانطورکوه در شوکل دیوده
میشود در زمان ورود بار  2و افزایش بوار سوهم شوبکه در تو مین بوار
بیشتر شده درنتیجه جریان شبکه افزایش مییابد .جریانهای نول بار و
شبکه در شکل (10د) نشان دادهشدهاست .با توجه بوه شوکل میتووان
دید که جریان نول بار بهخوبی حتی در زمان تغییرات شدید بار جبران
شدهاست و از دید شبکه بار متعوادل دیوده میشوود .کوه نشواندهنده
عملکرد مناسب سیستم در جبران نامتعادلی اسوت .توانهوای اکتیوو و
را کتیو تزریقی مبدل به شبکه باید به نحوی باشد تا بتواند نامتعادلی را
از دید شبکه در کنار تزریق توان فتوولتائیک بوه شوبکه و بوار ،جبوران
کند .شکل (6ه) و (6و) به ترتیب توانهای سهفاز اکتیو و راکتیو شوبکه
و بار را نشان میدهد .همانطور که در شکل دیوده میشوود توانهوای
اکتیو (راکتیو) هر یک از سه فاز شبکه بواهم برابرنود کوه نشواندهنده
Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018
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شکل  :6نتایج شبیهسازی (تغییر ناگهانی بار  1به بار  2بین ثانیههای  0/4تا ( ،)0/6الف) ولتاژ سهفاز بار( ،ب) جریان سهفاز بار( ،ج) جریان سهفاز
شبکه( ،د) جریان نول شبکه و بار( ،ه) توانهای اکتیو سهفاز شبکه و بار( ،و) توانهای راکتیو سهفاز شبکه و بار( ،ز) ولتاژهای  dcفتوولتائیک و
مبدل DC/AC

جبران مناسب نامتعادلی توانهای اکتیو و راکتیو بار است .همچنین در
هنگام تغییرات ناگهانی بار نیز عمل جبران نامتعوادلی بوهخوبی انجوام
شدهاست .در این نمونه توان مصورفی بوار بیشوتر از تووان فتوولتائیوک
است ،به عبارتی شبکه و فتوولتائیک بهموازات هم بار را ت مین میکنند.
با توجه به توان اکتیو شبکه ،مالحظوه میشوود کوه بوا ورود اینوورتر و
تزریق توان فتوولتائیک به بار توان اکتیوو شوبکه کواهش مییابود ،کوه
نشاندهنده محقق شدن هدر تزریق توان فتوولتائیک به بوار و شوبکه
است .با ورود بار  2و افزایش بار نیز مالحظه میشود توان اکتیو شوبکه
افزایش مییابد .ولتاژ  DCمبدل و سلولهای فتوولتائیک در شکل (6ز)
نشان دادهشدهاسوت .مقودار ولتواژ  DCمبودل  DC/ACدر  350ولوت
تنظیم شدهاست .ولتاژ سلولهای فتوولتائیک نیز حدود  430ولت است
که با توجه به شکل  5نقاه  MPPTاست.
Serial no. 86

کنترلکننوده مبودل DC/DC

با توجه به شکل  6مشاهده شد کوه
عمل ردیابی نقاه توان حداکثر فتوولتائیک را بهدرستی انجام میدهود
و همچنین مبدل  DC/ACعمل انتقال توان فتوولتائیک به شبکه و بوار
و همچنین متعادلسازی توانهوای اکتیوو و راکتیوو را بوهخوبی دنبوال
میکند.
برای نشان دادن قابلیت روش پیشونهادی در رسویدن بوه اهودار
کنترلی روش پیشنهادی با روش ارائهشده در [ ]1مقایسه میشود.
 -4-1بررسی عملکرد روش پیشنهادی
برای بررسی عملکرد ،روش پیشنهادی با روش ارائهشده در [ ]1مقایسه
میشود .شکل  7بلو دیاگرام روش ارائهشده در [ ]1را نشان میدهد.
تفاوت این روش با روش پیشنهادی در این مقاله ،مبنای متعادلسوازی
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شکل  :7بلوک دیاگرام روش کنترلی ارائهشده در []1

است .در [ ]1متعادلسازی بر مبنای تقسیم توانهوای اکتیوو و راکتیوو
نامتعووادل بووار بوور روی سووهفاز شووبکه صووورت میگیوورد امووا در روش
پیشنهادی جریانهای اکتیو و راکتیو نامتعادل بار بر روی سهفاز شبکه
تقسیم میشود.
شبیهسازی سیستم شکل  1با مش صات جودول  1بور مبنوای دو
روش و برای بار نامتعادل  1انجام میشود .نتایج حاصول از دو روش در
متعادلسازی توانهای اکتیو و راکتیو و جریانهای سهفاز در جودول 2
ارائه شدهاست .بدین منظور برای مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی دو
روش ،جریانهای مؤ ر و توانهای اکتیو و راکتیو هور فواز و همچنوین
شاخص نامتعوادلی ( )UF7جریانهوا و توانهوای اکتیوو و راکتیوو در
جدول  2ارائه شدهاست.
در اینجا  UFحداکثر انحورار از مقودار متوسوط توانهوای اکتیوو
(راکتیو) و جریانهای سهفاز تقسیم بر متوسط مقودار توانهوای اکتیوو
(راکتیو) یا جریانهوای سوهفاز برحسوب درصود ،تعریو میشوود کوه
شاخصی برای بررسی میزان نامتعادلی سیستم اسوت [ .]28البتوه ایون
شاخص تنها شامل نامتعادلی اندازه جریانها و توانهای سیستم اسوت.
این شاخص عمومًا برای بیان نامتعوادلی ولتواژ اسوتفاده میشوود و در
استاندارد  IECحداکثر  2درصد بیان میشود [ .]29در این مقاله بورای
بیان مقایسه نامتعادلی جریان و توانها از این شاخص استفاده میکنیم
که دید خوبی در موورد نامتعوادلی و مقایسوه ن بوین دو روش بوه موا
میدهد.
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همانطورکه از جدول  2مشاهده میشود عملکرد روش پیشنهادی
باعث کاهش  45/6درصدی نامتعوادلی جریوان بوار و  51/18درصودی
نامتعادلی تووان اکتیوو بوار شوده و نسوبت بوه روش ارائهشوده در []1
نامتعادلی جریان  0/67درصود و نامتعوادلی تووان اکتیوو  0/46درصود
کاهش داشته است .نامتعادلی تووان راکتیوو بوار نیوز نسوبت بوه قبول
جبرانسووازی کوواهش  185درصوودی دارد ،بووااینوجود عملکوورد روش
پیشنهادی در متعادلسازی توان راکتیو نسبت روش ارائهشوده در []1
 2درصد افزایش یافته است.
جدول :2نتایج شبیهسازی روش پیشنهادی و روش ارائهشده در []1
مش صات شبکه
پارامترهای
بار(بدون

توانهای اکتیو سهفاز
شبکه []W
UF

توانهای راکتیو سهفاز
شبکه []Var
A

جبرانسازی)

52/6

806
2360

B

1935

C

روش ارائهشده
در []1

1/88

668
653
646

A

روش پیشنهادی

1/42

664
659
647/5

B

UF
200

0
371

B

0/06

C

12/9

107
137
124/5

A

C
A
B
C

A

14/9

104
139
124

B

جریانهای مؤ ر سهفاز
[] A
UF

B

46/5

5/5
14/35
11

C

1/52

3/11
3/07
3/02

A

C
A
B
C

A

0/85

3/15
3/15
3/11

B
C
A
B
C

 -4-2عملکرد اینورتر متصل به شبکه در تغییرات سریع تابش
خورشید
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در این ب وش عملکورد اینوورتر و روش کنترلوی پیشونهادی در زموان
تغییوورات سووریع تووابش خورشووید ارزیووابی میشووود .شووکل  8نتووایج
شبیهسازی را برای سیستم نشان دادهشوده در شوکل  1بوا مش صوات
ارائهشده در جدول  1با بار نامتعادل 1برای تابش متغیر خورشوید بوین
انیههای  0/35تا  ،1/15را نشان میدهد .شکل (8ال ) تغییرات تابش
خورشید بین انیههای  0/35تا  1/15را نشان میدهد .هموانطور کوه
در شکل (8ب) میتوان دید ،تغییرات تابش خورشوید باعوث تغییورات
توان تولیدی فتوولتائیک میشود و با کاهش تابش تووان تولیودی نیوز
کاهش مییابد .شکل (8ج) توانهای اکتیو سهفاز شبکه ،بار و اینورتر را
نشان میدهد .همانطورکه در شکل دیدهمیشود نامتعوادلی توانهوای
اکتیووو در توانهووای اکتیووو شووبکه دیووده نمیشووود و روش کنترلووی
پیشنهادی در تغییرات سریع تابش خورشید نیز بهخوبی عمل میکنود.
در این نمونه توان مصرفی بار بیشتر از توان فتوولتائیک است ،بهعبارتی
شبکه و فتوولتائیک بهموازات هم بار را ت مین میکنند .با کاهش تووان
فتوولتائیک بین انیههای  0/35تا  1/15سهم ت مین تووان بوار توسوط
فتوولتائیک کاهش مییابد و توان بار از طریق شبکه ت مین میشود لذا
سهم توان شبکه در ت مین بار افزایش یافته است .شکل (8د) توانهوای
راکتیو اینورتر ،بار و شبکه را نشان میدهود .بوا توجوه بوه بهرهبورداری

اینورتر رابط شبکه . .

حداکثر از توان فتوولتائیک ،تزریق تووان فتوولتائیوک بوه شوبکه فقوط
بهصورت توان اکتیو در نظر گرفتوه میشوود لوذا نقوش سیسوتم تنهوا
متعادلسازی توان راکتیو بار است که بهخوبی این عمل را در تغییورات
سریع تابش خورشید نیز انجام میدهد .جریانهای نول بار و شوبکه در
شووکل (8ه) نشووان دادهشدهاسووت .همووانطور کووه میتوووان دیوود روش
کنترلی پیشنهادی در تغییرات تابش خورشید نیوز بوهخوبی نامتعوادلی
جریان بار را جبران میکند.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،یک اینورتر رابط شبکه فتوولتائیک بوه هموراه اسوتراتژی
کنترلی ن برمبنوای مؤلفوههای اکتیوو و راکتیوو لحظوهای جریوان در
سیستمهای تک فاز با قاب مرجع متغیر متناسوب بوا ولتاژهوای شوبکه
ارائه شدهاسوت .در ایون اسوتراتژی کنترلوی ،روش جدیودی در تولیود
جریانهای مرجع پیشنهاد شدهاست کوه باعوث بهبوود عملکورد ن در
جبرانسووازی نامتعووادلی شدهاسووت .عملکوورد روش پیشوونهادی در بووار
نامتعادل ،تغییرات ناگهانی بار و تغییرات سریع تابش خورشید ارزیوابی
شدهاسوووووت .اعتبارسووووونجی روش بوووووا اسوووووتفاده از نرمافوووووزار
 MATLAB/SIMULINKو بوور روی یووک سیسووتم توزیووع سووهفاز

شکل  :8نتایج شبیهسازی روش پیشنهادی در تابش متغیر خورشید بین ثانیههای  0/35تا ( ،1/15الف) تغییرات تابش خورشید( ،ب) توان
فتوولتائیک( ،ج) توانهای اکتیو اینورتر ،بار و شبکه( ،د) توانهای راکتیو اینورتر ،بار و شبکه( ،ه) جریانهای نول شبکه و بار
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 نتایج شبیهسازی قابلیت روش پیشنهادی.چهارسیمه انجام گرفته است
 حذر جریان سیم نوول و،در متعادلسازی توانهای اکتیو و راکتیو بار
تزریق حداکثر توان فتوولتائیک به بار و شبکه را نشان میدهد و نسبت
] در متعادلسازی جریان و جبرانسازی سویم1[ به روش ارائهشده در
 سواختار بهکارگرفتهشوده شوامل دو.نول دارای عملکرد بهتوری اسوت
 وظیفه ردیابی نقاهDC/DC  مبدل. میشودDC/AC  وDC/DC مبدل
 نیوز وظیفوهDC/AC توان حداکثر بورای سولول فتوولتائیوک و مبودل
 در کنار انتقال توان سلول خورشیدی به شوبکه و،جبران نامتعادلی بار
 مزیوت روش ارائهشووده در بهبوود متعادلسووازی.بوار را بور عهووده دارد
. در کنار سادگی ن است،جریانهای بار و جبرانسازی سیم نول
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