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عنوان پایاننامه
شبیه ساز سخت افزاري الزامات شبکه براي توربین ھاي بادي و اینورتر ھاي فتوولتاییک متصل به شبکه

 

چکیده پایان نامه

 
افزایش ظرفیت انرژي ھاي تجدیدپذیر در شبکه قدرت، به ویژه سیستم ھـاي فتوولتاییـک

و توربین ھاي بادي، نگرانـی ھـایی را در مـورد قابلیـت اطمینـان و پایـداري شـبکھ ایجـاد کـرده است.

نیروگاه ھاي تجدیدپذیر در مقایسـه بـا نیروگـاه ھـاي متـداول حرارتـی، حساسـیت بیشـتري نسبت به

نوسانات و اغتشاشات شبکه دارند. به منظـور بھبـود قابلیـت اطمینـان و پایـداري شـبکھ در اثر این

اغتشاشـات، اپراتورھـاي سیسـتم انتقـال الزامـات و قـوانینی را تحـت عنـوان الزامـات اتصال به شبکه

وضع کرده اند. یکی از الزامات مھم اتصال به شـبکه کـه بـراي عملکـرد پایـدار شبکه قدرت اھمیت

فراوانی دارد، قابلیت تحمل کمبود ولتاژ است که در اصـطالح گـذر از خطـا نامیده می شود. با توجه به

اھمیت این مسأله و افزایش روز افزون سھم انـرژي ھـاي تجدیدپـذیر در شـبکه قـدرت، بـه یـک

تجھیـز آزمایشـگاھی مناسـب بـراي بررسـی عملکـرد سیسـتم ھـاي فتوولتاییک و توربین ھاي بـادي

مطـابق بـا الزامـات اتصـال بـه شـبکه، نیـاز اسـت. سـاختارھاي صنعتی و پیشنھادي در پژوھش ھا،

عموماًعملکرد ھاي پله اي و کنـد دارنـد و از ایـن رو نمـی توانند پروفیل ھاي مورد نظر در الزامات شبکه

را به خوبی شبیه سازي کننـد. بنـابراین نیـاز بـه ساختاري دقیق و سریع بـراي شـبیه سـازي خطـاي افـت

ولتـاژ و سـایر الزامـات شـبکه ھمچنـان احساس می شود. ساختار پیشنھادي در این پایان نامه قابلیت

شبیه سازي دقیق انواع خطـاي افـت ولتاژ متعادل و نامتعادل و ھمچنین خطاھاي داراي مؤلفه صفر را نیـز

امکـان پـذیر مـی کنـد. از طرفی امکان شبیه سازي سایر اغتشاشات شـبکه ماننـد ھارمونیـک ھـاي

ولتـاژو فلیکـر را دارد. روش کنترلی مورد استفاده براي مبدل چھار ساق سمت خروجی با بھـره گیـري از

کنتـرل کننـده تناسبی – رزونانسی به ھمراه حلقـھ داخلـی کنتـرل جریـان خـازن فیلتـر، امکـان تغییـرات

سـریع ولتاژ خروجی را مطابق با پروفیل ھاي افت ولتاژ به سیستم می دھد. پـس از تحلیـل نتـایج شـبیه

سازي و اثبات کارآمد بودن ساختار پیشنھادي براي شبیه سـازي انـواع خطـا، طراحـی و سـاخت نمونه

آزمایشگاھی این تجھیز انجام شده است. در نھایـت نتـایج عملـی نمونـه آزمایشـگاھی شبیه

ساز خطا با توان 10 کیلووات براي شبیه سازي انواع اغتشاشات شبکه ارائه می شود.

الزامات اتصال به شبکه، توربین بادي وسیستم ھاي فتوولتاییـک ، شـبیه سـاز شبکه، شبیه ساز خطا.کلمات کلیدي

کلمات کلیدي انگلیسی
Grid Codes, Voltage Sag Simulator, Grid Simulator, Photovoltaic systems and

Wind turbines


