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  چکیده

براي مدل کردن آرایه فتوولتائیک، دو . نامه ابتدا یک آرایه فتوولتائیک مدلسازي شده استدر این پایان
توسط شخصی به نام  1994مدل ریاضی در سال . روش مدل ریاضی و مدل الکتریکی وجود دارد

Lorenzo در این مدل جریان ماژول فتوولتائیک در شرایط عملکرد اختیاري از . ابداع شده است
-مزیت مدل ریاضی نسبت به مدل دیگر، سادگی آن می. آیدطریق حل یک رابطه ریاضی به دست می

مدل الکتریکی به وسیله قرار دادن . دهدباشد، اما باید در نظر داشت که مدل ریاضی نتایج دقیقی نمی
روش الکتریکی نتایج دقیقی به . آیدالکتریکی سلول فتوولتائیک به جاي هر سلول به دست می مدل

باشد، کمتر مورد استفاده قرار دهد اما از آنجا که این روش مدل کردن، بسیار مشکل میدست می
ي مدل نامه براي بدست آوردن نتایج بهتر و دقیقتر، از روش الکتریکی برادر این پایان. گرفته است

  . کردن آرایه فتوولتائیک استفاده شده است

براي اینکه آرایه فتوولتائیک بتواند ماکزیمم توان قابل تولید خود را در هر شرایطی تولید کند، نقطه 
- براي این منظور از الگوریتم. کنترل شده است ،هاي دنبال کنندهکار آرایه فتوولتائیک توسط الگوریتم

، با استفاده MPPTهاي براي اطمینان از نتایج الگوریتم. اده شده استاستف IncConو  P&Oهاي 
به وسیله یک . به دست آمده است MPPاز روابط ریاضی، نقطه کار دقیق آرایه براي عملکرد در 

  . گیردبرداري قرار میمورد بهره MPPافزاینده، آرایه فتوولتائیک در شرایط  DC/DCمبدل 
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  اي بر تولید پراکنده مقدمه
  و

  انرژي خورشیدي 
  

    

5 

 
 
 
 
  
 
  پراکندهتعریف مولدهاي  -1-1

تواند در  می ،باشد  MW 5 بطور کلی هر واحد تولید انرژي غیرمتمرکز، که داراي حداکثر توان
الزم به ذکر است که اولین مولد در صنعت برق توسط توماس . فهرست مولدهاي پراکنده قرار گیرد

ابع تولید پراکنده موضوع جدیدي من. برداري گرفته است ادیسون بصورت مولد پراکنده مورد بهره
     هاي متفاوت از جمله ژنراتورها، ژنراتورهايبلکه از ابتداي شروع صنعت برق با نام ،نیست

Back-upهاي قدرت ، سیستمOn-siteمولدهاي پراکنده ، DG1 منابع انرژي پراکنده ،DER2 ،
تولیدات پراکنده یا تولید  .تشناخته شده اس 4EGانرژيتولید و  DES3هاي انرژي پراکنده سیستم
  .شود شود که در سطح توزیع بکار گرفته می به تولیدي اطالق میمحلی 

                                                        
1  Distributed Generation 
2  Distributed Energy Resource 
3  Distributed Energy System 
4 Energy Generation  
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در نتیجه . اند هاي توزیع موجود بدون در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده طراحی شدهسیستم
ی، بازده، ده، امکان بروز شرایط غیر مطلوبی در کیفیت برق، قابلیت اطمینان سرویس بکارگیري آنها

اقتصادي بکارگیري منابع تولید پراکنده  - از طرفی مزایاي فنی. تواند ایجاد کند مسائل ایمنی و غیره می
هاي توزیع و  هاي توزیع موجب شده است که منابع تولید پراکنده مورد توجه شرکت در شبکه

  .مشترکین قرار گیرند
  
  هاي توزیعر شبکهمزایاي استفاده از مولدهاي تولید پراکنده د -1-1-1

  :از جمله موارد برجسته در این رابطه عبارتند از 
  .باشد برداري کم می هزینه توسعه، احداث، نگهداري و بهره -الف
  .جهت طراحی و نصب به زمان کمتري نیاز است -ب
  .افزایش قابلیت اطمینان و تداوم پایداري و افزایش کیفیت برق قابل حصول است -ت
  .گردد مدیریت مصرف انرژي میسر می -مدیریت بار -ث
  .باشد مطرح می انعطاف پذیري سوخت و دسترسی آسان به آن -ج
  .سازگار با محیط و تولید الکتریکی مدوالر است -ح
  خیر أبرداري از احداث خطوط و شبکه جدید را به ت توانند توسعه و بهره تولیدات پراکنده می -خ

  .دنده هش میتلفات و افت ولتاژ را کا. دنبیانداز
 تولید همزمان حرارت و توان الکتریکی -د

  بهبود کیفیت برق -ذ
 پراکنده خدمات ارائه شده توسط مولدهاي تولید -1-1-2

دهند، بررسی شده هاي توزیع ارائه میبراي شبکه پراکنده در اینجا برخی از خدماتی که تولیدات
  .است
 1شتیبانی ظرفیت شبکهپ -1

هاي ی ظرفیت شبکه بزرگترین محرك اقتصادي براي استفاده از سیستمشتیبانپدر حال حاضر، 
  .گردد؛ زیرا سبب کاهش بارگذاري بر سیستم انتقال می شودمحسوب می پراکنده تولید

  2شتیبانی ظرفیت اضطراري شبکهپ -2
 

                                                        
1  Capacity Support 
2 Contingency Capacity Support 
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هاي شبکه، به صورت توانند در صورت بروز اشکال در یکی از بخشمی پراکنده هاي تولیدسیستم
بدین ترتیب، تعداد مصرف . اري انرژي مورد نیاز برخی از مصرف کنندگان را تأمین نماینداضطر
  .یابدشوند، کاهش میاختالل در شبکه از مدار خارج می هایی که در حالت قطعی وکننده
 خش بارپتعادل  -3

اي شبکه و هستپ، سبب تنظیم بارگذاري بین پراکنده اي از منابع تولید مدیریت انرژي در مجموعه
  .شودخش بار و تعادل خطوط در شبکه میپدر نتیجه، بهبود 

 کاهش تلفات -4

باشد، تلفات از آنجایی که تلفات در خطوط و سایر تجهیزات شبکه متناسب با مجذور جریان می
این اثر خصوصاً در . یابد، کاهش میپراکنده در شبکه با توجه به جبران بار توسط واحدهاي تولید

  . تر مشهودتر اسیک باپ
  1ذخیره چرخشی -5

است که با شبکه  پراکنده ذخیره چرخشی شامل ظرفیت بارگذاري نشده واحدهایی از تولید
-سنکرون شده و توانایی افزایش توان تولیدي خود را تا میزان توان نامی در طی چند دقیقه دارا می

  .باشند
  2ذخیره غیر چرخشی -6

ي سریع، واحدهاي ذخیره غیر چرخشی در یک سیستم قدرت واحد هایی با قابلیت راه انداز
 .باشندداراي این ویژگی می پراکنده هاي تولیدري از سیستمبسیا. گرددمحسوب می

7- Micro-Grid 

این نوع کاربرد از مولدها بسیار با اهمیت بوده در این کاربرد چندین مولد بصورت شبکه کوچک 
این  .دهند انتقال کوچک را تشکیل می و یک شبکه تولید، توزیعدر کنار هم قرار گرفته و در واقع 

این تکنولوژي درسطح بسیار . شبکه بسیار هوشمند است و قابلیت وصل به شبکه سراسري را دارد
  .دشو ت میکرورپروسسوري کنترل میباالیی بصور

 پراکنده هاي تولیدهاي فنی سیستمبرخی از قابلیت -1-1-3
  :توان به موارد زیر اشاره نمود می پراکنده هاي تولیدفنی سیستمهاي از جمله قابلیت

 )اچینگپدیس(قابلیت راهبري و کنترل  -1

، توسعه سیستم هاي اسکادا و مدیریت انرژي، به پراکنده جهت کنترل توان سیستم هاي تولید
  .نیز شوند، ضروري است پراکنده طوري که شامل واحد هاي از تولید
                                                        

1 Spinning Reserve 
2 Non- Spinning Reserve 
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  1ذیريپ قابلیت دسترس -2
باید  پراکنده ، هر واحد تولیدپراکنده هاي تولیداچینگ سیستمپدیس قابلیت استفاده مناسب از جهت

به عنوان مثال، سیستم هاي خورشیدي، به دلیل نیاز . ذیري باالیی برخوردار باشدپاز قابلیت دسترس 
، در حالی که یک دیزل به وجود نور خورشید براي تولید برق، داراي قابلیت دسترسی تصادفی هستند

  .باشدژنراتور داراي قابلیت دسترسی بسیار باالیی می
 اندازي سریعراه -3

اندازي وشش مطمئن بار مصرفی شبکه نیاز به واحدهایی با زمان راهپدر بسیار از مواقع، جهت 
موجود  دهپراکن هاي تولیداین قابلیت با توجه به مالحظات فنی در برخی از سیستم. باشدکوتاه می

  .باشدمی
 اسخ سریعپزمان  -4

جهت برقراري تعادل میان تولید و مصرف در شبکه، معموالً نیاز به تغییر سریع در توان تولیدي 
ذیر پهاي کوچک در سیستم امکاناین امر در صورت وجود ثابت واحدهایی با زمانی. باشدشبکه می

 .گرددمی

 (off-grid)اي عملکرد جزیره -5

کنندگان از اي جهت تأمین بار مصرفبه صورت جزیره پراکنده هاي تولیدمستقل سیستمکاربرد 
براي صنایع و واحدهایی که قطع برق خسارت فراوانی را در بر  .شودمزایاي عمده آنها محسوب می

ها مفید بکارگیري این سیستم، داشته باشد و یا بطور کلی امکان دسترسی به انرژي برق وجود ندارد
ها این مولدها قادرند  انداز در مولدهاي رفت و برگشتی و یا توربین بدلیل داشتن سیستم راه. باشد می

با گسترش و پیشرفت صنعت برق . مین نمایندأبرق واحدهاي صنعتی را ت و شوند يانداز خود راه
تی ها بصورت تجاري و صنعاکثر این تکنولوژي. هاي جدید و مختلفی ایجاد شده استتکنولوژي

  .پردازیمها میبه انواع گوناگون این تکنولوژي 2-1در قسمت . باشند قابل دسترسی می
  انواع مولدهاي تولید پراکنده  -1-2
  (Microturbines)میکروتوربین  -1
  (Fuel cells)هاي سوختی  سلول -2
  (Wind Systems)هاي بادي سیستم -3
 (Photovoltaic Systems)هاي ولتاژ نوري سیستم -4

  (Energy Storage/UPS Systems)تجهیزات انباره انرژي  -5

                                                        
1 Availability 
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براي مدل کردن آرایه فتوولتائیک، دو . نامه ابتدا یک آرایه فتوولتائیک مدلسازي شده استدر این پایان
توسط شخصی به نام  1994مدل ریاضی در سال . روش مدل ریاضی و مدل الکتریکی وجود دارد

Lorenzo در این مدل جریان ماژول فتوولتائیک، . ابداع شده استMI در شرایط عملکرد اختیاري ،
مزیت مدل ریاضی نسبت به مدل دیگر، سادگی آن . آیداز طریق حل یک رابطه ریاضی به دست می

مدل الکتریکی به وسیله قرار . دهداما باید در نظر داشت که مدل ریاضی نتایج دقیقی نمی ،باشدمی
روش الکتریکی نتایج دقیقی . آیدمیدادن مدل الکتریکی سلول فتوولتائیک به جاي هر سلول به دست 

باشد، کمتر مورد استفاده قرار دهد اما از آنجا که این روش مدل کردن، بسیار مشکل میبه دست می
نامه براي بدست آوردن نتایج بهتر و دقیقتر، از روش الکتریکی براي مدل در این پایان. گرفته است

شود که آرایه فتوولتائیک، روش مدل کردن باعث می این. کردن آرایه فتوولتائیک استفاده شده است
  . تغییرات شرایط محیطی را به دقت دنبال نماید

براي اینکه آرایه فتوولتائیک بتواند ماکزیمم توان قابل تولید خود را در هر شرایطی تولید کند، نقطه 
-این منظور از الگوریتم براي. هاي دنبال کننده کنترل شده استکار آرایه فتوولتائیک توسط الگوریتم

، با استفاده MPPTهاي براي اطمینان از نتایج الگوریتم. استفاده شده است IncConو  P&Oهاي 
به وسیله یک . به دست آمده است MPPاز روابط ریاضی، نقطه کار دقیق آرایه براي عملکرد در 

  . گیردداري قرار میبرمورد بهره MPPافزاینده، آرایه فتوولتائیک در شرایط  DC/DCمبدل 
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  نتایج -5-1
این  .انجام شده است PSCAD/EMTDCشبیه سازي کامپیوتري توسط نرم افزار نامه در این پایان

نتایج مدلسازي آرایه فتوولتائیک . باشدمی 77نرم افزار داراي قابلیت برنامه نویسی به زبان فرترن 
، کاهش خطی ولتاژ مدار باز است؛ که باعث I-Vدهد که اثر برجسته افزایش دما در مشخصه نشان می

جریان اتصال کوتاه به میزان بسیار کمی با افزایش دما، . شود ماژول بازدهی کمتري داشته باشدمی
یابد و به همین همچنین جریان اتصال کوتاه با افزایش تابش محیطی افزایش می. یابدافزایش می

عبارت دیگر با تغییر شرایط محیطی، نقطه کار آرایه به . یابدنسبت توان ماژول هم افزایش می
، MPPTهاي نشان داده شده است که استفاده از الگوریتم سومدر فصل . شودجابجا میفتوولتائیک 

نتایج حاصل از محاسبات ریاضی، صحت عملکرد . کندحفظ می MPPنقطه کار را در مقدار 
محدود کردن ولتاژ نقطه توان ماکزیمم بین دو  با. کندرا ثابت می IncConو  P&Oهاي الگوریتم

با این کار بازده . شودکاسته می MPPاز نوسانات اضافه ولتاژ حول نقطه  ocVk2و  ocVk1مقدار 
  . کندسیستم ولتاژ نوري افزایش پیدا می

دهد که طرح نتایج نشان می. در فصل چهارم سیستم ولتاژ نوري شبیه سازي شبیه سازي شده است
اثر  در off-gridبرداري بهره در مشاهده شد که .باشدها مناسب میکنترلی مربوط به هر کدام از مبدل

ساز ه مبدل ذخیرهتزریقی بوسیل  تغییر توان تزریقی بوسیله آرایه فتوولتائیک در طول شبانه روز، توان
و مدیریت مناسب شارژ و دشارژ بانک  DCساز با کنترل صحیح ولتاژ باس مبدل ذخیره. کند تغییر می

توان بار مبدل بار با حفظ  دهدنتایج نشان می .رساندباتري، درستی طرح کنترلی خود را به اثبات می
  . کندسینوسی براي بار، به درستی کار مینامتعادل در یک مقدار ثابت و تأمین ولتاژ و جریان متعادل و 

  
  پیشنهادات -5-2

  .  ي کار پیشنهاداتی ارائه شده استدر این بخش، جهت ادامه
  تحقیقات تکمیلی -5-2-1

-همانطور که در فصل یک بیان شد توان تولیدي آرایه فتوولتائیک وابسته به شرایط جوي می )1

. ماژول توسط یک تابع سینوسی مدل شده استنامه تابش آفتاب و دماي در این پایان. باشد
توان به کمک معادالت دقیقاً با دماي محیط برابر نسیت، میاز آنجا که دماي سطح ماژول 

گیري دماي محیط و سایر پارامترهاي مورد نیاز، دماي دقیق سطح انتقال حرارت، با اندازه
 .نتایج عملی نزدیکتر خواهد شد با این کار نتایج به دست آمده، به. ماژول را به دست آورد
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براي  IncConو  P&Oهاي در الگوریتم MPPاستفاده از پله متغیر براي تغییر ولتاژ  )2
 افزایش بازده سیستم ولتاژ نوري

  توربین باديبرداري ترکیبی از سیستم ولتاژ نوري و بهره )3
  ايتحقیقات توسعه -5-2-2

  P-Vتاژ نوري و چگونگی تغییر منحنی برداري از سیستم ولبررسی تأثیر سایه در بهره )1

 کننده جهت خورشید هاي دنبالمدلسازي آرایه )2

  به جاي مبدل افزاینده  1چند سطحی DC/DCهاي استفاده از مبدل )3
 )ي ولتاژ بهینه کردن زمان نمونه برداري و تغییر پله( P&Oبهینه کردن الگوریتم  )4

 ACبار نامتعادل  DC/ACاي مبدل هاي بیشتر براستفاده از اینورتر با تعداد پالس )5

  

                                                        
1 Multilevel Converter 
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