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عنوان پایاننامه

بهبود عملکرد تقسیم توان راکتیو در ریز

شبکه هاي جزیره اي شامل منابع

فتوولتائیک

چکیده پایان نامه

در سال هاي اخیر ریز شبکه هاي شامل منابع فتوولتائیک به جهت افزایش قابلیت اطمینان، طول عمر،

افزونگی، کاهش هزینه ي انتقال نیرو، بازدهی باالتر و صرفه جویی در هزینه هاي مالی و زیست محیطی بسیار

مورد توجه قرار گرفته اند. جهت تقسیم توان در ریزشبکه ها روش هاي مختلفی ارائه شده است. در این بین

روش افتی به جهت عدم نیاز بحرانی به لینک مخابراتی از از محبوبیت باالیی برخوردار است.

با توجه به معایب و محدودیت هاي روش سنتی کنترل افتی در تقسیم توان راکتیو و برقراري شرایط ردیابی

نقطه ي ماکزیمم توان، روشی با اصالح روش سنتی ارائه گردیده است. در این روش عبارت کنترلی

جدیدي براي اینورترهاي متصل به باطري در دو وضعیت شارژ غیر کامل و کامل ارائه شده است. همچنین

از یک لینک مخابراتی با پهناي باند کم جهت تقسیم توان راکتیو با هدف برابر ساختن دامنه ي جریان

اینورترها بهره برده شده است. در ادامه با بررسی روش ارائه شده، بهبود هایی جهت جلوگیري از ناپایداري

در شرایط خاص و جبران سازي افت ولتاژ نقطه ي اتصال مشترك انجام شده است.

در ادامه روش ارائه شده بر روي شبکه اي شامل سه اینورتر در سناریوهاي مختلف مورد شبیه سازي قرار

گرفته و عملکرد مطلوب آن تصدیق گردیده است. همچنین نیازمندي هاي لینک مخابراتی مورد مطالعه قرار

گرفته است. در نهایت به کمک طراحی و پیاده سازي عملی دو میکرو اینورتر متصل به پنل خورشیدي،

عملکرد روش پیشنهادي در کاربرد عملی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از عملکرد

مطلوب روش پیشنهادي در تقسیم توان اکتیو، راکتیو و برابر سازي دامنه ي جریان در سناریوهاي مختلف با

حفظ پایداري شبکه است.
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