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اول : ودشها به سه قسمت تقسیم میمشکالت کیفیت توان شبکهطورکلی به
وان است، شود؛ دوم، که مشکل اصلی کیفیت تمشکالتی که توسط منابع ایجاد می

در شبکههای الکترونیک قدرتهایی است که با مدارات تطبیقی و دستگاههارمونیک
-مییجاد شود، و در انتها، افت ولتاژ است که با افزایش بار تقاضای راکتیو اایجاد می

.شود
نوسان یا با ی تجدیدپذیر با توانایی تزریق توان کمی برق، یک سامانهدید شبکهاز 

وان را با ها بهبود کیفیت تاین سامانه. تنظیم توان راکتیو ، سودمند استتوانایی 
لتاژ سازی توان راکتیو، اصالح ضریب توان، جبران هارمونیک بار و کنترل وجبران

.دهندانجام می
افزار درنرمهای فتوولتاییک را بر کیفیت توان شبکه این مقاله اثر سیستمدر 

.دهیمقرار میبررسی دیگسایلنت مورد 

-نرمهارمونیکی در را به صورت خطی و بدون آلودگیشینه 9ابتداشبکه پروژه این در 

-همچنان خطی فرض میبارها را در مرحله بعد . کنیممیطراحی DIgSILENTافزار

سازیدر آخرین مرحله از شبیه. گیریمهای نیروگاه هارا در نظر میکنیم اما هارمونیک
سازی را با بیهسپس ش. کنیمبارهای خطی، سیستم فتوولتاییک را نیز به شبکه اضافه می

کی سرانجام نتایج حاصل از پخش بار هارمونی. دهیماستفاده از بار های غیرخطی انجام می
.کنیممیمراحل مختلف را باهم مقایسه 

مناسب هایاستفاده از سیستم فتوولتاییک با توانایی تزریق توان راکتیو در باسبا 
.های بار را جبران کنیمتوانستیم هارمونیک

هبود ای بهای بار،کیفیت توان شبکه را نیز به میزان قابل مالحظهجبران هارمونیکبا 
.بخشیدیم

جمع بندی
ها را تحالاین های مختلف، کیفیت توان در همه سازی شبکه در حالتاین پروژه با پیادهدر 

.کردیمبررسی کردیم و در آخر تأثیر منبع فتوولتاییک را نیز بررسی 
صورت توان بهها در مکان مناسب میگیری درست از منابع فتوولتاییک و نصب آنبهرهبا 

.ای کیفیت توان را بهبود بخشیدقابل مالحظه
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