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عنوان پایاننامه

بررسی و بهبود تعادل
ولتاژ لینک DC در
اینورترهاي T-Type در

کاربرد فتوولتاییک

چکیده پایان نامه

افزایش قیمت سوخت هاي فسیلی، نگرانی هاي زیست محیطی و کاهش هزینه اولیه منابع تجدیدپذیر از

جمله عواملی است که در سال هاي اخیر سیاست گذاران بخش انرژي در سراسر جهان را به سمت استفاده

از انرژی هاي تجدیدپذیر سوق داده است. در میان انرژي هاي تجدیدپذیر، انرژي خورشیدي به دلیل

سهولت دسترسی و هزینه بهره بهرداري کم از اهمیت باالیی برخوردار شده است. امروزه با افزایش کاربرد

و ضریب نفوذ سیستم هاي فتوولتاییک در شبکه قدرت و اهمیت کیفیت توان در شبکه، مقدار اعوجاج

هارمونیک خروجی (THD) در این نوع مبدل ها مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به حجم زیاد تولید

در این بخش، لزوم کاهش تلفات و افزایش بازده در این سیستم ها، بسیار مهم است. یکی دیگر از مسائل

مهم در این صنعت، قابلیت اطمینان و عمر طوالنی است که مستقیم با تنش بر روي کلیدها در ارتباط است.

مبدل هاي چند سطحی یکی از راه  حل هاي دستیابی به اهداف باال است و اینورتر T-type یکی از

ساختارهاي پیشنهاد شده براي اینورترهاي فتوولتاییک است که قادر خواهد بود در ساده ترین حالت سه

سطح ولتاژ، در خروجی ایجاد کند. یکی از مهم ترین چالش هاي موجود در اینورترهاي چند سطحی، کنترل

تعادل ولتاژ بین پایانه هاي مثبت و منفی لینک DC است. در این پایان نامه ابتدا روش هاي جبرانساز ولتاژ

لینک DC مبتنی بر مدوالسیون SVM بررسی شده و سپس مدوالسیون SVM بهبود یافته شده جهت

جبرانسازي بهتر ارائه و بررسی می شود. سپس مدار متعادل کننده ولتاژ لینک DC بررسی و با روش دیگر

مقایسه می گردد.
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