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چکیده 
در اين مقاله استفاده از منابع تجديدپذير انرژي خورشيدي براي تغذيه بارهاي نامتعادل  ACمستتق از شتبکه بررستی شتده
است .بتراي اينکته بتا تغييتر شترايط محي تی PV ،همتواره نق ته تتوان متامميمم را دنبتال منتد ،نق ته متار  PVبتا الگتوريتم
 Perturb and Observeمنترل شده است .براي تأمين توان با ميفيت برق باال براي هر مدام از بارهاPV ،ها و بارهاي نامتعتادل
 ACبا يک شبکه  DCحلقوي ،به يکديگر متص شدهاند .براي منترل سيالن توان در شبکه  ،DCيک بانک باتري با منترلمننتده
شيبی ،بين بارها و PVها به اشتراک گذاشته شده است .با هدف صرفهجتويی در همينته اوليته و متاه

تلفتا

در شتبکه ،DC

بهترين مکان براي قرارگرفتن بانک باتري پيدا شده است .همچنين پس از بهدستتآوردن متدل دينتاميکی قستمت  DCشتبکه و
براساس نتايج حاص از آن ،نتايج شبيهسازي مقايسه و تأييد شده است .براي اطمينان از نتايج الگوريتم Perturb and Observe

 ،به ممک معادال

رياضی ،مکان دقيق نق ه توان مامميمم به دست آمده است و از آن براي تصديق نتايج الگوريتم استفاده شده

است.
واژههايکلیدي :آرايه خورشيدي ،بار نامتعادل ،بانک باتري ،دنبالمننده نق ه توان مامميمم ،شبکه  DCمستق .

.

-1مقدمه* 
در مناطقی مه امکان اتصال به شبکه برق ممکن نيست
و يا همينه اتصال زياد است ،منابع انرژي تجديدپذير بتراي
تغذيه بارها بته متار بترده متیشتوند [ .]1در حالتت ملتی
سيستمهاي  PVبه يکی از روشهاي جدا از شبکه ،متص
به شبکه و يتا سيستتم هيبريتدي بهترهبترداري متیشتوند.

سيستمهاي  PVجدا از شبکه ،با ترميبی از ماژولهاي ،PV
باتري و بار تشکي شتدهانتد .ايتن سيستتمهتا بتهصتور
گسترده در مناطق دور از شبکه استفاده متیشتوند .در ايتن
سيستمها ،توان توليدشده تنها به بار مربوط به خود اعمتال
میشود؛ بنابراين هر سيستم داراي يک باتري مجتما استت
تا تفاو

بتين تتوان توليتدي و تتوان بتار را جبتران منتد.

هنگامی مه توان مورد نياز بار بيشتر از توان توليدي استت،
در طول روز هم باتري دشارژ میشود مه ايتن امتر باعت

تاريخ ارسال مقاله1392/04/30 :
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نام نويسنده مسئول :رضا نوروزيان

نشانی نويستنده مستئول :ايتران – زنجتان – دانشتگاه زنجتان -
دانشکده مهندسی -گروه مهندسی برق

عمر مفيد باتري میشود .همچنين اگر توان توليدي

ماه

بيشتر از تقاضاي بار باشد ،توان اضافه تلف خواهد شد [2
و.]3
ازطرفی با توجه به گسترش روزافمون استفاده از منابع
توليد پرامنتده بته خصتوس ستلولهتاي خورشتيدي مته
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خروجی  DCتوليد می منند ،استفاده از شتبکه توزيتع DC

مامميمم استفاده شده است [ .]8منترل توان خروجتی PV

در آيندة نمديک يا ترميب اين شبکهها بتا شتبکههتاي AC

با يک مبدل  DC/DCبوست انجام شتدهاستت [ .]9بتراي

يک امري ضروري خواهد بود [ .]4در سالهتاي اخيتر بتا

تغذيه بتار نامتعتادل  ،ACاز يتک مبتدل بتار  DC/ACبتا

الکترونيک قدر  ،تبدي ولتتاژ DC

سيستم منترلی مبتنی بر تبدي پارک استفاده شده است [.]4

با بتازده بتااليی انجتام متی شتود .همچنتين ام تر بارهتاي

در اين مقاله يک شبکه مستق  DCبا ستاختار حلقتوي بتا

الکتريکتی متته داراي سيستتتمهتتاي منترلتی و الکترونيک تی

ميفيت برق باال پيشنهاد شده است؛ بهصورتیمه يک بانتک

هستند ،ازقبي بارهاي الکترونيکی حساس و محرمتههتاي

باتري بين چهار آرايه خورشتيدي و بتار  ACبته اشتتراک

الکتريکی موتورها ،نيازمند برق  DCهستند .بدين ترتيتب،

گذاشته شده است .بهمنظور مممردن همينه اوليه و متاه

گسترش سريع ادوا

در شبکه  DCپيشنهادي ،يک مکان بهينه براي بانک

با استفاده از يک شبکه  ،DCاتصتال منتابع  DGو بارهتاي

تلفا

الکتريکی مختلف به شبکه به نحو ستادهتتري امکتانپتذير

باتري پيدا شتده استت .همچنتين بتا استتفاده از معتادال

است [ 4و  .]5بتراي شتبکه  DCستاختارهاي متفتاوتی از

رياضی ،مکان دقيق نق ه توان مامميمم به دست آمده است

قبي حلقوي ،ستاره و شعاعی جهتت اتصتال منتابع توليتد

مه از آن براي تصديق نتايج الگوريتم استفاده شده است.

پرامنتتده استتتفاده م تیشتتود .منتتابع تولي تد پرامنتتده ازقبي ت
آرايههاي خورشيدي ،سلولهاي سوختی ،انبتارههتا جهتت
اتصال به شبکه توزيع  DCدر بهرهبرداري مختلف از قبيت
مستق از شبکه و متص به شبکه نيار به شبکههاي  DCبه
صور

ستاره ،حلقوي و شعاعی دارند.

مبدلی مه شبکه  DCرا به بانک باتري متص متیمنتد
اص الحاً مبدل ذخيرهسازي  1ناميده میشوند .مبتدل هتايی
متته بارهتتاي  ACو  DCاز شتتبکه  DCتغذيتته م تیمنتتد،
اص الحاً مبدل بار 2ناميده میشوند .مبدلی مه توان توليدي
منابع  DGرا به سيستم توزيع  DCتمريق میمند ،اص الحاً
مبدل )( DG 3ناميده میشتوند .در طراحتی مبتدل ذخيتره
انرژي از منترلمننده شيبی 4استفاده شده است؛ بهطوريمته
اگر ولتاژ شبکه  DCاز  1/05برابر ولتاژ مرجع باالتر شتود،
بانک باتري شارژ و اگر از  0/95برابر ولتتاز مرجتع ممتتر
باشد ،بانک باتري دشارژ میشود و اگر ولتاز شبکه بين اين
دو مقدار قرار داشته باشد ،بانک باتري با شبکه  DCتبتادل
انرژي نخواهد داشت [ .]4ت بيتت ولتتاژ در شتبکه  DCدر
محدوده مجاز ،با توجه به پايداري سيستم ،عملکرد پايتدار
مبدل ها الکترونيک قدر

و تغذيه مناسب بارها ،ضتروري

است [ 4و.]6
ازآنجامه توان توليدي  PVبته تتاب

-2ساختارشبکهمستقلDCپیشنهادي 
در شک ( ،)1شبکه حلقوي مورد م العه از يک انبتاره
بانک باتري ،چهار واحد توليد آرايته خورشتيدي و چهتار
واحد بار نامتعادل  ACتشکي يافته است .تمامی واحتدها
بتته بتتاس  DCوص ت شتتده استتت و بتتهصتتور

بهرهبرداري شده اند .شبکه نمونه از چهار باس تشکي شده
است مه ازطريق ماب  DCبته يکتديگر متصت شتدهانتد.
واحدهاي توليد به باسهاي شماره يتک ،دو ،سته و چهتار
متص میشوند و بارهاي نامتعادل  ACبه باسهاي شتماره
يک ،دو ،سه و چهار متص میشوند .نکتهاي مته در اينجتا
بايد به آن توجه شتود ،مکتان بانتک بتاتري استت .مستئله
جايابی بهينه بانک باتري از ديتدگاه متاه

وابسته است ،منترل نق ه مار  PVبه نحتوي مته متامميمم
توان را دنبال منتد ،ضتروري استت [ .]7در ايتن مقالته از
روش  Perturb and Observeبراي دنبالمردن نق ه توان

همينته تلفتا

انرژي و همينه اوليه به لحاظ رياضی به صور

راب ه زيتر

نوشته میشود:
n

]  Pib 2 .d ib 2 ).1

∑(P

ib1 .d ib1

[Min

i 1

در راب ه باال  d ib1و  d ib 2فاصله بانک باتري از باس شماره i
روي خ وط  ،DCدر دو مسير موازي هستند .در راب ه (،)1
 Pib1و  Pib 2ميمان تلفا

خورشتيد و دمتا

متتوازي

روزانه در هر متر از ماب اتصالی از

باس شماره يک به باس شماره  iدر دو مسير موازي است.

همچنين  1همينه تلفا

توان در يک سال است مه اين مقدار

از مرجع [ ]10اقتباس شده است .با مينيمممردن تابع هدف
ارائهشده در راب ه ( ،)1بهترين مکان براي قراردادن بانک باتري

در شبکه حلقوي مورد م العه به دست آورده شده است.
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PV
Load
Converter No.1 Converter No.1
Nonlinear

PV Array

)AC Load (L1

Vdc1

d12

d14
Line

Line

Storage
Converter

V dc 2

Vdc 4

Battery
Bank

Unbalanced
)AC load (L2

PV Array
PV
Converter No.4

Load
Converter No. 2

Line

Line

PV Array

d 34

d 23

PV
Converter No.2

Unbalanced
)AC load (L4
Load
Converter No. 4

Vdc3
Nonlinear
)AC load (L3

PV Array

Load
Converter No. 3

PV
Converter No. 3

شکل(:)1ساختارشبکهتوزيعمستقلDCپیشنهادي 

-3مدلدينامیکیشبکهDCپیشنهادي 
شک ( )2مدل دينتاميکی طترف  DCشتبکه حلقتوي
پيشتتنهادي را نشتتان متتیدهتتد .م تتابق شتتک ( ،)2مبتتدل
ذخيرهسازي همانند منبتع جريتان منتترلشتده بتا ستيگنال

()4

)Vdc1(s)  Vdc4(s
R14  L14 s
)Vdc1(s)  Vdc2(s

R12  L12 s

()5

)Vdc2 ( s)  Vdc1 ( s
R12  L12 s
)Vdc2 ( s)  Vdc3 ( s

R23  L23s

()6

)Vdc3 ( s)  Vdc2 ( s
R23  L23s
)V ( s)  Vdc4 ( s
 dc3
R34  L34 s

I PV 1(s)  I L1(s)  C1 sVdc1(s) 

I PV 2 ( s)  I L 2 ( s)  C 2 sVdc2 ( s) 

منترلمننده ولتاژ  DCرفتار میمند .مبدلهتاي بتار و PV
در مد منترل جريان عم میمنند.

I PV 3 ( s)  I L3 ( s)  C 3 sVdc3 ( s) 

مابتت هتتاي  DCبتتهترتيتتب بتتا انتتدومتانسهتتاي
(  ) L12 , L23, L34 , L14و مقاومتهتاي ( ) R12 , R23, R34 , R14
مدل شدهاست C3 ، C2 ، C1 .و  C4بتهترتيتب ظرفيتت
خازنی معادل مبدلهتاي متصت شتده بته بتاس هتاي DC
هستند .با توجه به شک ( )2روابط ذي به دست میآيد:

()2
()3


)Vdc4 ( s
s 
Rb

Vdc,refb ( s) 

I b ( s) 

I b ( s)  I PV 4 ( s)  I L 4 ( s)  C4 sVdc4 ( s) 
)Vdc4 ( s)  Vdc1 ( s) Vdc4 ( s)  Vdc3 ( s

R14  L14s
R34  L34s

فلسفه منترلی مبدل ذخيرهسازي براساس يک ستيگنال
فيدبک از ولتاژ بتاس  ،DCيعنتی  Vdc4و مقتدار مرجتع
براي ولتاژ باس  DCمار میمند .اگر ولتتاژ  DCبيشتتر از
مقدار مرجع ،يعنی  750 Vباشد ،تتوان اضتافی در شتبکه
 ،DCبايد ازطريق مبدل ذخيرهسازي ،بانک باتري را شتارژ
مند.
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)I PV1 (s
C1s

)I L1 (s

R 12

)I 21 (s

)Vdc1 (s

)L14 (s

)I14 (s

)L12 (s

)Vdc,refn ( s
14

Vdc4(s) R

w lp

1
Rn

s  w lp

)I PV2 (s

C 2s

)I L2 (s

)Vdc2 (s

)I 23 (s

)I n (s

R 34
)L 23 (s

)L 34 (s

)I 34 (s

R 23
)I PV3 (s

C 4s
)I L4 (s

)Vdc3 (s
)I PV4 (s

C3s

)I L3 (s

شکل(:)2مدلدينامیکیطرفDCشبکهمسقلباساختارحلقوي 

اگر ولتاژ  DCممتر از مقتدار مرجتع ،يعنتی 750 V
باشد ،توان مورد نياز در شتبکه  ،DCبايتد ازطريتق مبتدل

تبادل انرژي نخواهد داشت [ 11و .]12ولتاژ مرجتع بتراي
شبکه  DCپيشنهادي  750 Vدر نظر گرفته شده است.

ذخيرهسازي ،بانتک بتاتري را دشتارژ منتد .بتا استتفاده از

در شک ( ،)4مدار معادل يک  PVارائه شتده استت.

راب ههاي( )2تا ( )6ساختار منترلمننده شتيب افتتی ولتتاژ

 Rsو  Rshبهترتيتب مقاومتت ستري و مقاومتت متوازي

باسهاي  DCدر شک ( )3نشان داده شتده استت .شتک
مذمور ارتباط بين ولتاژ باسها و جريتان مصترفی بارهتا و
جريان توليدي آرايه هاي خورشيدي را نشتان متی دهتد .از
شک ( )3در تأييد مدلسازي ديناميکی شبکه توزيتع DC
استفاده شده است.

مبدلها 
-5استراتژيکنترلی 
در اين مقاله از استراتژي منترلی ارائهشده در ] [4براي
منترل مبتدل ذخيترهمننتده انترژي و مبتدل  DC/ACبتار

آرايه،

I pha

هستتتند .روشهتتاي دنبتتالمننتتده نق تته متتامميمم تتتوان
( )MPPTمعموالً در سيستمهاي  PVاستفاده می شوند تتا
توان خروجی آرايه  PVرا مه وابسته بته دمتاي متاژول و
شرايط تابشی است بهطور پيوستته دنبتال مننتد و آن را در
مقدار مامميمم نگه دارند [ 4و  . ]13در اين مقاله از روش
 Perturb and Observeبتراي  MPPTاستتفاده شتده
است.

Rs I

استفاده شده است .مديريت تبتادل تتوان در شتبکه توستط
مبدل ذخيره انرژي انجام میشتود مته ايتن مبتدل بتا يتک
منترلمننده شيبی منترل میشود مه اگر ولتاژ شبکه  DCاز
 1/05برابر ولتاژ مرجع باالتر شود ،بانک باتري شارژ و اگر
از  0/95برابر ولتاز مرجع ممتر شود ،بانتک بتاتري دشتارژ
شده است و نياز بار را تأمين میمند و اگر ولتاز شبکه بين
اين دو مقدار قرار داشته باشد ،بانک باتري بتا شتبکه DC

و  I diaهم جريان نوري و جريان ديودي PV

V

IR
Rsh

I dia

Ga I pha
Ta

شکل(:)3مدلالکتريکی PV
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lp

slp
LPF

) Vdc2 ,lp ( s





میشود و سپس توان خروجی آرايه محاسبه متیشتود .بتا

) I PV 4 ( s
) I L4 ( s



مقايسه توان خروجی با مقدار ذخيرهشدة قبلی آن ،تغييرا
توان  ، ΔPبه دست میآيد .م ابق شک ( )5اگر ولتاز آرايه




1

sC4

در اين الگوريتم ،ابتدا ولتاژ و جريان آرايه اندازهگيتري

) Vdc ,refb ( s








1



) Vdc2 ( s

1





)Vdc1 (s

1
sC1





1
R 12  L12 s

 ، VMPPبايد افماي



باع

I PV1 (s) 

پيدا منتد؛ درحتالیمته افتماي

ماه

نق ة مار از  MPPبوده است و بايد  VMPPماه



باسهاي DC
شکل(:)4ساختارکنترلکنندهشیبافتیولتاژ 



به ماه

به دلي سادگی الگوريتم و ستهولت در اجترا ،روش
 Perturb and Observeدر ام تتر متتاربردهتتاي انتترژي
خورشيدي استفاده میشوند Perturb and Observe .يک

يابتد.

ولتاژ آرايه ،V(K)-V(K-1)>0 ،منجر

توان میشود ، P  0 ،نق ته متار بته MPP

نمديکتر میشود؛ بنابراين  VMPPافماي
اما اگر ماه

-1-5الگوريتم Perturb and Observe

ولتتاژ

توان آرايه شود ، P  0 ،به معناي دوري

در حالتی مه ماه

)I14 (s

ولتتاژ ،افتماي

تتوان

نمديکی نق ه مار بته  MPPاستت؛ بنتابراين ولتتاژ ،MPP

)I L1 (s
1
R14  L14 s

پيتدا منتد،

آرايته را بتته همتتراه داشتتته باشتتد ، P  0 ،بتته معنتتاي

)I12 (s


ولتاژ،

توان  ، ΔPبه دست

 ،V(K)-V(K-1)<0و اين افتماي

) I PV 2 ( s
) I L2 ( s



sC2



افماي

توان آرايه را به همراه داشته باشد ،تتوان خروجتی

میآيد .م ابق شک ( )5اگر ولتاز آرايه افماي

) I 23 ( s

R23  L23s

افماي

پيدا مند ،V(K)-V(K-1)<0 ،و اين افماي

با مقدار ذخيرهشدة قبلی آن ،تغييرا



) Vdc3( s

1

sC3

I PV 3 ( s ) 
) I L3 ( s





) I 34 ( s






1
R34  L34s

P V  I

()7



1
Rb

) Ib( s

) Vdc4 ( s

مار میمند.

ولتاژ آرايه باع

افماي

پيدا خواهد مرد؛
تتوان آرايته شتود،

 ، P  0به معناي نمديکتر شدن نق تة متار بته MPP

است؛ بنابراين  VMPPبايد افماي
فلوچار

پيتدا منتد .در شتک 6

اين الگوريتم نشان داده شده است.

در راب ه ( Di ،)9ضريب ايدئالسازي ديتودN sm ،

روش تکراري براي بهدستآوردن  MPPاست؛ بهصتورتی

تعداد ماژولهاي سري در هر شتاخه از آرايته N sc ،تعتداد

آرايه فتوولتائيک را اندازهگيري میمنتد

سلولهاي سري در هر شاخه از ماژول Di ،ضريب ايدئال

و سپس در نق ه مار آرايه فتوولتائيک يتک اغتشتاش وارد

سازي ديود،

ثابتت بتولتممن و  qبتار يتک الکتترون

میمند تا جهت تغيير به دست آيد .شک ( )5منحنی تتوان

است.

مه ابتدا مشخصا

خروجی آرايه فتوولتائيک را براساس تابعی از ولتتاژ آرايته
نشان میدهد (منحنی  )P-Vمه در يک تاب

و دماي ثابت

K

AC  جهت تغذيه بارهاي نامتعادلPV  مستق و سيستمهايDC بهرهبرداري ترميبی مارآمد از شبکه
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Beginning
set initial values
Sense V(k) & I(k)

P  V(k)  I(k)
Pold  V(k  1)  I(k  1)
ΔP  P  Pold

No ΔP  0 Yes

Yes

V(k)  V(k  1)  0

No

VMPP  VMPP  C

Yes

V(k)  V(k  1)  0

No

VMPP  VMPP  C

VMPP  VMPP  C

VMPP  VMPP  C

Update History V(k  1)  V(k)
I(k  1)  I(k)
 Perturb and Observeفلوچارتالگوريتم:)5(شکل

dP
طبق قضيه امسترمم
dV
 بستيار بتمرRsh است و ازآنجامه

را مساوي با صفر قترار داده
 بستيار موچتکRs و
I pha 



: با تقريبی پذيرفتنی میتوان نوشت،است





d
V  N pm  N pc  I os  e A.(V  Rs I )  1  0
dV

)13(

) يک معادله غير خ ی است مه براي ح آن13( راب ه
 به ازاي مقادير مختلف.از روشهاي عددي استفاده میشود
) ح متیشتود و بته ممتک13(  راب ه،و دماي آرايه

تاب

Rs
)  I pha
Rsh
 N pm  N pc  I os  e A.(V  Rs I )  1
V

Rsh

)10(

Rs
)  V  I pha
Rsh
 N pm  N pc  I os  e A.(V  Rs I )  1
V2

Rsh

)11(

I .(1 

P.(1 









)11(  ضرب شود راب هV ) را در10( اگر طرفين راب ه
.به دست میآيد

 در شترايط متامميمم،راب ه زير مقدار جريان نوري آرايه را
:توان به دست آورد

،) نسبت به ولتتاژ مشتتق گرفتته شتود11( اگر از راب ه
:.) به دست میآيد12( راب ه

I pha _ MPP  N pm  N pc  I os  1  A  VMPP   e AVMPP
 N pm  N pc  I os

)13(

I MPP  I pha_ MPP
 N pm  N pc  I os  (e AVMPP  1)

)14(

R
dP
.(1  s )  I pha
dV
Rsh
d

V  N pm  N pc  I os  e A.(V  Rs I )  1
dV
2V

Rsh







)12(
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راب ه ( )14مقدار جريان خروجتی آرايته را در شترايط
مامميمم توان به دست میدهد .به ممتک راب ته ( ،)7تتوان
خروجی آرايه را به ازاي ولتتاژ و جريتان  MPPبته دستت
میآيد:
PMPPV

MPP .I MPP
2
 N pm. N pc. A.I os.VMPP
.e A.VMPP

()15

-3-5کنترلمبدلDC/DCافزاينده 
همانطور مه در شک ( )7نشان داده شده است ،ولتاژ و
جريان  PVپس از عبور از يک فيلتر ،به الگوريتم اجرامننده
 MPPTاعمال شده استت و از مقايسته  VMPPTبته دستت
آمده با ولتاژ  PVسيک ماري مبدل بوست توليد شده است.
به ممک راب ه زير ولتاژ مدار باز ماژول در شرايط مختلتف

-2-5روشرياضی برايبهدستتآوردن مکتان

بهصور

) V  [V  ct (Ta - Tref
]))  cr (log(Ga  1) - log(Gref
M
oc, 0

()16

دقیق MPP
در اين بخت

محي ی به دست میآيد:
M
oc

محاستبه مننتده نق ته متامميمم تتوان را

رياضی مدل میمنيم .براي اجراي محاستبه مننتده

 c rضريب تابشی ولتاژ مدار باز و  ctضتريب دمتايی

نق ه مامميمم توان از مشتق تتوان نستبت بته ولتتاژ ممتک

جريان اتصال موتاه است .م ابق شتک ( )7از راب ته ()16

dP
میگيريم .بته ايتن صتور مته مقتدار
dV

را محاستبه

میمنيم و مقدار به دست آمده را مساوي صفر قرار میدهتيم
ولتاژ نق هاي به دستت

(طبق قضيه امسترمم) .بدين صور

براي بهبود عملکرد الگوريتم  MPPTاستفاده شده است .به
صتتتورتی متتته  VMPPTرا بتتتين دو مقتتتدار  k1VMPPTو
 k 2VMPPTمحدود میمنيم .به عبار

ديگر داريم:

k1VMPPT  VMPPT  k 2VMPPT

()17

میآيد مه میتوان در آن ولتتاژ ،متامميمم تتوان را از آرايته
فتوولتائيک دريافت مرد .با توجه به شک  4خواهيم داشت:
I  I pha  I dia  I R

()8

I  I pha
 N pm  N pc  I os  e A(V  Rs I )  1
V  Rs I

Rsh



()9

با انتخابی مناستب بتراي ضترايب  k1و  k 2بته ممتک
سعی و خ ا از نوسان اضافی حول  MPPماسته میشود.



L
& Voltage

DC
BUS

Current

C

Meter
i PV vPV

بتتتتتتتتراي ستتتتتتتتادگی در راب تتتتتتتته ،9
q
N sm  N sc  Di  K  Ta

Ta

error

 A است.

G
1  sT

signal

PI

Com

Ga

Signal

MPP
ΔP  0

)Out put power (W

ΔP  0

G
1  sT

MPPT VMPP
Generator

ΔP  0

Ga

Equation
M
Voc

)(16

Ta

PV Converter Controler

شکل(:)7مبدلبوستPVوروشکنترلیآن 

-6نتايجشبیهسازي
سيستم نشان داده شده در شک  1مدل شده است و به
منظور م العه عکسالعمت شتبکه  DCمستتق بته مستائ

)Voltage (V

ميفيت توان ،با نرمافتمار  PSCAD/EMTDCشتبيهستازي

شکل(:)6نحوهعملکردالگوريتمPerturb and Observe

شده است .نتايج شتبيهستازي نشتان متیدهتد مته سيستتم

درمنحنی P-V

پيشنهادي قادر به تأمين ولتتاژ  DCو  ACبتا ميفيتت بهتتر

بهرهبرداري ترميبی مارآمد از شبکه  DCمستق و سيستمهاي  PVجهت تغذيه بارهاي نامتعادل AC
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P&O Algorithm

براي همه بارهاي شبکه است .در جدول ( )1مکان هر مدام

7

مصرفی هر مدام از باسها ارائه شده است .نتايج حاصت از

2

5

800w/m

4

600w/m2

مينيمممردن تابع هدف ارائهشتده در راب ته ( ،)1در جتدول

3

400w/m2

( )2ارائه شده است.

2

)module current (A

از باسها در صفحه مختصا  ،مامميمم توان توليدي و توان

1000w/m2

6

200w/m2
1

جدول(:)1مشخصاتباسهايشبکهپیشنهادي 
)yi (m

)xi(m

)PL (k

)PPV(kW

33
222
480
180

222
0
333
544

17
19.5
14.5
22

49.5
57
42
64

40

50

20
30
)module Voltage (V

10

0
0

شکل(:)10عملکردصحیحالگوريتم Perturb and
BUS.1
BUS.2
BUS.3
BUS.3

Observeدردنبالکردننقطه MPP

در شک ( )9مکان دقيق نق ه توان مامميمم هر مدام از
ماژولها در منحنی  P-Vنشتان داده شتده استت .در شتک

جدول(:)2مشخصاتمکانبانکباتري 

( )10نشتان داده شتده استت مته الگتوريتم Perturb and

)d1 (m

)d3 (m

)d2 (m

)d1 (m

)(xb,yb

345.38

365.95

421.25

291.56

)(544,180

شک ( )8مقادير تاب

آفتاب را در طول يک شتبانهروز

نشتتان متتیدهتتد .در فاصتتلههتتاي زمتتانی  0  t  12sو
 24  t  36sهمه آرايههاي خورشتيدي در متد روز متار

می منند .در فاصله زمتانی  12  t  24sهمته آرايته هتاي
خورشيدي در مد شب مار میمننتد .دمتاي آرايته برابتر بتا
27 C

است.

 Observeنق ه دقيق تتوان متامميمم را در منحنتی  I-Vبته
درستی دنبال میمند .در شک ( )10نشان داده شده است مه
طرح منترلی مبدل  DC/DCعملکترد صتحيحی دارد و هتر
( PVبه عنوان نمونه  PVشماره چهار) مامميمم تتوان قابت
توليد خود را با ممترين نوسانها ،حول نق ه مامميمم تتوان
توليد میمند.
در شک ( PPVs ،)11برابر بتا مجمتوت تتوان توليتدي
آرايههاي

فتوولتائيک(  PPV 1  PPV 2  PPV 3  PPV 4

،) PPVs

 PLsبرابتتر بتتا مجمتتوت تتتوان مصتترفی بارهتتاي نامتعتتادل
(  ) PLs  PL1  PL2  PL3  PL4و  Pbتتتتوان خروجتتتی
بانک باتري است.

شکل(:)8تابشآفتاب 
P&O Algorithm
200
1000w/m2
800w/m2

MPP

2

600w/m
100

400w/m2
50

200w/m2

50

40

20 Voltage
)30(V
module

10

شکل(:)9مکاندقیقنقطهتوانماکزيمم 

0
0

)module output power (W

150

شکل(:)11تغییراتلحظهايتوان 


در صور

تغيير توان توليدي ،توان شارژ و دشارژ شده

در بانک باتري تغيير میمند .اين امر بخاطر ايتن استت مته
مبدل ذخيرهسازي مجهم بته منتترلمننتده ولتتاژ بتاس DC

است .با توجه به شک ( ،)11توان مصرفی بارها ثابت نگته
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داشته شده است .شک ( )12توانهاي جاريشده در خ وط
شبکه  DCرا نشان متیدهنتد .شتک ( )13ولتتاژ و جريتان
بانک باتري را نشان میدهد .با توجه به شک ( ،)13جريتان
باتري در اثر تغييرا

توان توليدي تغييتر متی يايتد و ولتتاژ

ترمينال بخاطر شارژ باتري افماي
دشارژ باتري ماه

میيابد و همچنين بخاطر

میيابد.

شک ( )14ولتاژهاي لحظهاي سهفاز و جريانهاي ختط

شک ( :)13ولتاژ و جريان لحظهاي بانک باتري

ترمينالهاي بار را نشان متیدهتد .همچنتين در شتک ()15
مدار منترلی پيشنهادي  V  fبراي اينتورتر DC/AC

جريان فازي بارهاي نامتعادل نشان داده شده است.
اينورتر  DC/ACولتتاژ دو ستر بتار متعتادل در مقتدار

ولتاژ دو سر بار (مبدل بار) از ] [4استفاده شده است.

مرجع با فرمانس  50هرتم نگه میدارد؛ بنابراين سيستم ،PV

در شتتتتتتتتتک (، Vdc3, dy ، Vdc2,dy ، Vdc1,dy )16

ولتاژ متعادلشده را براي بارهاي نامتعادل  ACمهيا میمنتد.

ولتاژ باسهتاي  DCبتهدستتآمتده از

درحالیمه جريتان بتار نامتعتادل استت .نتتايج شتبيهستازي
توانايی مدار منترلی پيشتنهادي  V  fرا در تغذيته انتوات
بارهاي خ ی و غيرخ ی و متعتادل و نامتعتادل را تصتديق
میمند.

Vdc4,dy

و

Vdc5,dy

مدل ديناميکی هستند مه با توجه به يکسانبتودن ولتاژهتاي
مدل ديناميکی و شبيهسازي ،صحت جوابهاي به دستآمده
تأييد میشود.
 .بتتا توجتته بتته شتتک ( ،)16در متتد روز آرايتتههتتاي
خورشيدي به علت افماي
افماي

شک ( :)12توانهاي جاريشده در شبکه DC

توان در باس  DCولتاژ باسهتا

يافته است.

شک ( :)14ولتاژ فازي بارهاي متص به شبکه DC

بهرهبرداري ترميبی مارآمد از شبکه  DCمستق و سيستمهاي  PVجهت تغذيه بارهاي نامتعادل AC
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باالست .در تمام طول شبانهروز ولتاژ شبکه در ست

قابت

قبولی باقی میماند .يکسانبودن نتايج مدل ديناميکی با شبيه
سازي انجامشده ،اين امر را تصديق میمند .همچنين شتبکه
پيشنهادي میتواند بار نامتعادل  ACرا با ولتاژ متعادل تغذيه
مند .با پيدامردن بهترين مکتان بتراي بانتک بتاتري ،همينته
تلفا

انرژي و همينه اوليه شبکه ماه

پيدا مرده است .اين

نوت از شبکههاي  DCنيتازي بته مرمتم منتترل و ارتباطتا
مخابراتی بين عناصر شبکه ندارنتد .منتترل مبتدل DC/DC
آرايته خورشتيدي بتا استتفاده از الگتوريتم Perturb and

 Observeباع

میشود مه PVها نق ه توان مامميمم را به

خوبی دنبال منند .مقايسته نتتايج الگتوريتم  P&Oو مکتان
دقيق نق ه توان مامميمم ،نشان متیدهتد ايتن الگتوريتم بته
شک ( :)15جريان فازي بارهاي نامتعادل  ACمتص به شبکه
DC

درستی نق ه  MPPرا دنبال میمند .براي تغذيه منتاطق دور
از شبکه برق ،شبکه  DCپيشنهادي میتواند بهعنوان راه ح
مناسب در نظر گرفته شود.
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