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بهبود عملکرد دینامیکی ریزشبکه با کمک حلقه قفل فاز مبتنی بر روش هاي تحلیل سیگنالعنوان پایاننامه

به علت رشد روزافزون محدودیت هايچکیده پایان نامه

زیست محیطی و اقتصادي در دنیاي امروز

و از همه مهم تر تجدیدناپذیر بودن

سوخت هاي فسیلی، فرسوده شدن

تجهیزات شبکه هاي انتقال و توزیع و نیاز

به سرمایه گذاري کالن براي توسعه و

نوسازي زیرساخت هاي پایه اي آن ها از

یک طرف و نیاز به انرژي برق باکیفیت و

قابلیت اطمینان باال از طرف دیگر، استفاده

از تولیدات پراکنده که غالبا از انرژي هاي

تجدیدپذیر استفاده می کنند، به شدت در

حال افزایش است. این امر بهره برداران

شبکه قدرت را مجبور به یافت

راه کارهایی جدید در تولید، انتقال و

توزیع کرده است. استفاده از تولیدات

پراکنده در حالت کلی از دیدگاه اقتصادي

و زیست محیطی مناسب بوده ولی از

لحاظ محدودیت هاي فنی، زیاد شدن

تولیدات پراکنده در شبکه، می تواند

مشکالت بسیاري را ایجاد نماید. براي

حل این مشکالت به سبب بیشتر شدن

سهم منابع تولید پراکنده و به هم پیوستن

آن ها، مفهوم جدیدي تحت عنوان

میکروگرید تعریف گردید. میکروگریدها

در واقع یک مجموع از بارها و منابع

تولید و ذخیره انرژي هستند که به

صورت یک سیستم واحد کنترل پذیر کار

می کنند و انرژي الکتریکی (و حرارت)

بارهاي محلی را تامین می کنند.

میکروگریدها می توانند در حالت متصل

به شبکه یا حالت جزیره اي کار کنند، از

اینرو بارهاي تغذیه شده توسط این نوع



سیستم ها، هنگامی که شبکه سراسري

دچار مشکل می شود، وقفه اي احساس

نکرده، و به کار خود ادامه می دهند. به

عبارت دیگر استفاده از میکروگریدها به

جاي شبکه هاي توزیع سنتی، قابلیت

اطمینان و کیفیت توان بارها را افزایش

می دهد. منبع هاي جدید معموًال ولتاژ با

فرکانسی غیر از فرکانس نامی تولید

می کنند، از اینرو معموًال به کمک

مبدل هاي الکترونیک قدرت به شبکه

وصل می شوند. لذا به منظور

همزمان سازي این منابع با شبکه یا

ریزشبکه، باید از روش هاي مناسب و

سریع همزمان سازي بهره برد تا نهایتًا

سیستم هاي کنترلی موجود در این منابع،

عملکرد مناسب و بهتري از خود نشان

دهند.

بدین منظور بررسی همزمان سازي

میکروگریدهاي مبتنی بر مبدل الکترونیک

قدرت از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

در این پایان نامه به مدل سازي، کنترل و

بویژه همزمان سازي ریزشبکه ها در حضور

شرایط مختلف تولید و حضور خطا در

ریزشبکه که منجر به نوسان توان

ریزشبکه می گردد، پرداخته می شود و

الگوریتم نوینی جهت همزمان سازي منابع

تولیدپراکنده و بهبود آن، ارائه می شود. در

ادامه به توضیح مقدماتی از الگوریتم ها و

روش هاي مختلف همزمان سازي و

همچنین شرح تفصیلی الگوریتم

پیشنهادي و بیان نمودن مشکالت و مزایا

هر کدام خواهیم پرداخت. هم چنین براي

پیاده سازي این روش ها و الگوریتم ها در

ریزشبکه مورد مطالعه، از
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Professional v 4.5 به منظور

تحلیل هاي حوزه ي زمان استفاده شده

است که صحت نتایج را مورد ارزیابی

قرار می دهد.

ریزشبکه، همزمان سازي شبکه، منابع تولیدپراکنده، تخمین فازورکلمات کلیدي

کلمات کلیدي انگلیسی
Microgrid, grid synchronization, Distributed generations, phasor

estimation


