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تأثير سامانه  های فتوولتاييک 
درکيفيت توان شبکه  ی برق 

هوشمند

ــامانه  های فتوولتايیک،  ــازی، س واژه  های کلیدی: جبران  س
شبکه ی هوشمند، کیفیت توان

ش
گار

ــ
نـ

ــامانه   های فتوولتايیک  ــای بالقوه   ی س يکی از مزاي
بهبود کیفیت توان شبکه است. تأثیر اين سامانه   ها  
ــبکه ی هوشمند  بر پارامتر های مهم کیفیت توان ش
ــو، اصالح ضريب  ــازی توان راکتی ــامل جبران  س ش
توان، جبران هارمونیک جريان و کنترل ولتاژ است.

ــای  ــی ويژگی   ه ــد از بررس ــه، بع ــن مقال  در اي
ــامانه   های فتوولتايیک و ساختار آن  ها،   به بحث  س
ــامانه   ها بر چهار پارامتر مهم  پیرامون اثرات اين س
کیفیت توان يعنی جبران  سازی توان راکتیو، اصالح 
ــک جريان و کنترل  ــوان، جبران هارمونی ضريب ت

ولتاژ پرداخته می   شود.
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1.  مقدمه
ــرکت  های برق و مشترکین آن  ها به  امروزه توجه ش
ــأله    ی کیفیت برق معطوف  شکل روزافزونی به مس
ــده است. عالوه بر اين، مصرف   کنندگان تنها يک  ش
ــان را نمی  خواهند، بلکه  ــاده و مورد اطمین منبع س
ــت باال را نیازمندند   ــروزه يک منبع توان با کیفی ام
ــوان داليل زير را برای توجه  ]1[. به طور کلی می  ت

روزافزون به مبحث کیفیت برق ارايه نمود: 
ــان کلی  ــود راندم ــزون بر بهب ــد روزاف  • تأکی

شبکه  های قدرت؛
• احتمال بروز اعوجاج کیفیت نامناسب؛

ــیت تجهیزات الکتريکی جديد نسبت  • حساس
به تغییرات کیفیت برق؛

ــايل کیفیت  ــبت به مس ــالوه، آگاهی نس به  ع
ــترکین باال رفته است]2[. موضوعاتی  برق نزد مش
و  ــاژ  ولت ــودن  ب ــن  پايی ــرق،  ب ــع  قط ــل  قبی  از 
ــی روز به  ــه کلید زن ــذرای مربوط ب ــای گ پديده  ه
ــتری قرار گرفته و  ــترکین بیش  روز مورد توجه مش
ــرکت  های برق را وادار می سازد که کیفیت برق  ش

تحويلی به مشترکین را بهتر سازند. 
ــبکه،  ش ــی  قديم ــاختار  س ــا  ب ــه  مقايس  در 
شبکه  های هوشمند هم مشکالت کیفیت توان خود 
ــبکه، به   ويژه مشخصه - ــطه  ی ساختار ش را به واس

های عملکردی دارند.]3و4[. به طور کلی مشکالت 
ــه قسمت تقسیم  ــبکه  ها به س  کیفیت توان اين ش
ــط منابع ايجاد  ــکالتی که توس ــود: اول مش می  ش
ــع انرژی  ــدار مناب ــد خروجی ناپاي ــود )مانن می ش
ــه بادی(؛  ــک و مزرع ــل فتوولتايی ــر مث تجديد پذي
ــت،  ــوان اس ــت ت ــی کیفی ــکل اصل ــه مش  دوم، ک
ــدارات تطبیقی و  ــه با م ــت ک هارمونیک  هايی اس
ــبکه  ها  ــک قدرت در اين ش ــتگاه  های الکترونی دس
ــت که با  ــود، و در انتها، افت ولتاژ اس ــاد می   ش ايج

افزايش بار تقاضای راکتیو ايجاد می شود ]5[. 
ــامانه   ی  ــک س ــرق، ي ــبکه   ی ب ــد ش  از دي
ــان يا با  ــر با توانايي تزريق توان کم  نوس تجديد پذي
ــودمند است]6و4[.  توانايي تنظیم توان راکتیو،  س
ــا توان اکتیو  ــامانه   های فتوولتايیک تنه تاکنون س
ــع اولیه تزريق  ــی منب ــته به قابلیت دسترس  را بس
ــن واحد ها در بهبود کیفیت  می  کردند. در آينده اي
توان و پايداری شبکه به کار گرفته می   شوند]8و9[. 
ــامانه   ها بهبود کیفیت توان را با جبران  سازی  اين س
توان راکتیو، اصالح ضريب توان، جبران هارمونیک 

بار و کنترل ولتاژ انجام می  دهند]10[.
ــامانه   های فتوولتايیک بر  ــر س ــن مقاله اث در اي
ــده است.  ــی ش پارامتر های مهم کیفیت برق بررس
ــان  ــوب مفهومی اين مقاله را نش ــکل 1 چهارچ  ش
ــکل، پارمتر های مهم کیفیت توان  می  دهد. اين ش
ــک و کنترل ولتاژ، که  ــی ضريب توان، هارمونی يعن
ــامانه   های فتوولتايیک بهبود می   يابند را   ــط س توس

نشان می   دهد.
ــبکه   ی  ــنايی با ش ــه   ی مقاله، بعد از آش در ادام

ــامانه   های  ــمند و س برق هوش
ــبکه،  فتوولتايیک متصل به ش
بر  ــامانه  ی فتولتايیک  تأثیر س
ــای مهم کیفیت توان  پارامتره
ــوان و جبران  ــد ضريب ت مانن
ــاج هارمونیکی و کنترل  اعوج
ولتاژ  بحث می  شود و تحلیلی 
ــبکه  ها  بر کیفیت توان اين ش

انجام می  شود.

2. شبکه  ها ی هوشمند برق
ــی از جديدترين  ــمند يک ــرق هوش ــبکه   های ب  ش
ــعی و تالش  ــل س ــا و حاص ــای روز دنی فناوری   ه
ــانی نمودن شبکه   های  متخصصین جهت به   روززس
ــت. اصلی   ترين  ــرن ديجیتال اس ــرق و ورود به ق ب
هدف، تأمین برق مطمئن و پاسخگويی به نیازهای 
ــد مشتريان با کمترين خسارت به محیط  رو به رش

زيست است.
پس از حدود يک قرن از فعالیت دو صنعت برق 
ــار يکديگر و به عنوان دو صنعت  و مخابرات در کن
ــی از حوز ه   های خدمات  حیاتی، امروزه ادغام بخش
اين دو صنعت در قالب شبکه   های هوشمند در حال 
تبلور است. هدف از ايجاد شبکه   ی هوشمند، انتقال 
ــروگاه( تا مصرف با  ــی از تولید )نی ــرژی الکتريک ان
ــتفاده از فناوری   های ديجیتال به منظور افزايش  اس
ــا، افزايش قابلیت  بهره   وری انرژی، کاهش هزينه   ه
اطمینان و نیز بهبود کیفیت میزان تولید، انتقال و 

مصرف می   باشد]11[.
ــم  ــه ه ــبکه   ی ب ــمند، ش ــبکه  ی هوش  ش
ــويه   ای می  باشد که در آن اطالعات  پیوسته  ی دو س
نقش بنیادی در فرآيند توزيع انرژی ايفا می   نمايند 
ــبکه  ی الکتريکی، شبکه  ی ارتباطی،  و ترکیبی از ش
ــری، پايش،  ــخت   افزار برای اندازه   گی ــزار و س نرم   اف
ــال، توزيع، ذخیره و  ــرل و مديريت تولید، انتق کنت
ــبکه  ی هوشمند با استفاده  ــت. ش مصرف انرژی اس
ــبکه و انتخاب  ــاوری ديجیتال برای کنترل ش از فن
ــث کاهش مصرف  ــن حالت پخش توان، باع بهتري
انرژی، کاهش هزينه   ها، و افزايش قابلیت  اطمینان 

می   شود]12[.
ــر، خودرو های برقی  ــع تجديد پذي ــال مناب اتص
ــمند  ــبکه  ی توزيع هوش و پمپ   های گرمايی به ش

ــبکه،  ــت. از ويژگی   های اين ش در حال افزايش اس
ــان، کیفیت توان  ــت اطمین ــری، قابلی انعطاف   پذي
ــت. انتظار داريم  منايع و مديريت انرژی کارآمد اس
ــبکه   های برق هوشمند، انرژی برق فراوان، ارزان    ش
ــت در هر زمان و مکان در اختیار  و تمیز و با کیفی

مصرف  کنندگان قرار دهند]13[.

3. سامانه ی فتوولتایيک متصل به شبکه
ــال   های  ــد فزاينده  ی صنعت نیمه   هادی در س با رش
ــای تولید ادوات الکترونیک  اخیر و کاهش هزينه   ه
ــامانه   های فتوولتايیک کاربردهای  قدرت، امروزه س
ــازار اين  ــد ب ــترده ای پیدا نموده  اند]14[. رش گس
ــترده- ــامانه   ها منجر به برنامه   های کاربردی گس س

ــمت مصرف   کننده  ــامانه   ها به ويژه در س   ی اين س
ــه با ــت]15[.  در مقايس ــده اس ــرق ش ــع ب  و توزي

ــث آلودگی  ــنتی تولید انرژی، باع ــامانه   های س س
محیط زيست نمی   گردند.

ــک  فتوولتايی ــامانه  ی  س ــزای  اج ــن  مهم تري  
ــتند.  ــر  هس ــلول و اينورت ــبکه س ــه ش ــل ب  متص
ــیدی را به  ــک، انرژی خورش ــلول   های فتوولتايی س
ــلول   هايی که  ــرژی الکتريکی تبديل می   کنند. س ان
ــاژ را تأمین  ــرار گرفته اند، ولت ــری ق ــه صورت س  ب
ــان را تأمین  ــوازی جري ــته های م ــد و رش می  کنن
ــوان فتوولتا يیک  ــگر ت ــتگاه پردازش می کنند. دس
ــت که به ــد کوچکي اس ــبکه، مول ــه ش ــل ب  متص
شبکه  ی توزيع برق متصل مي  شود و به منظور حفظ 
پايداري شبکه و برقراري ايمني مصرف  کننده، ملزم 
به رعايت استانداردهاي کیفیت توان شبکه  ی توزيع 
مي  باشد]16[. اينورتر های متصل به شبکه هم برای 
بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان بسیار مناسب 

شکل2. بخش  های مختلف يک سامانه ی فوتوولتايیک]18[ 

شکل 1. چهارچوب مفهومی اين مقاله

تأثير سامانه  های فتوولتاييک درکيفيت...
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ــت. به دلیل مهم  ــبکه اس بر اصالح ضريب توان ش
ــوان و کنترل ولتاژ، جداگانه  بودن اصالح ضريب ت

در  بخش   های بعد به تفسیر آن می   پردازيم. 

4. 2. بهبود ضریب توان
ــران توان راکتیو  ــن پارامتر در واقع نتیجه   ی جب اي
است. برای بهبود ضريب توان در شبکه   ها ی کنونی 
ــتفاده  ــب توان اس ــده ضري ــز تصحیح   کنن  از تجهی
می   کنند. به اين نکته بايد توجه شود که هنگام کار 
ــن تجهیز، جريان در فرکانس   های خاص به دلیل  اي
تشديد، افزايش می يابد. به عالوه اندوکتانس کاهش 
داده شده در مدار می   تواند باعث افزايش هارمونیک 
ــود. افزايش هارمونیک منجر  ــامانه ش جريان در س
ــفورمرها و ديگر  ــه افزايش حرارت و خرابی ترانس ب
از  ــتفاده  اس ــن  بنابراي ــود]24[.  ــزات می   ش  تجهی
ــور اصالح ضريب  ــامانه  های فتوولتايیک به منظ س

توان بسیار مناسب  تر است. 
ــوالً در ضريب  ــک معم ــای فتوولتايی اينورتر ه
ــامانه  ی فتوولتايیک  توان واحد کار می  کنند. اگر س
ــد، بديهی است که  ــته باش ــبکه وجود نداش در ش
ــط  ــی بار توس ــو مصرف ــو و راکتی ــوان اکتی کل ت
ــد. اينورترهای فتوولتايیک   شبکه تأمین خواهد ش
ــامانه با هدف فراهم کردن توان  وظیفه   ی کنترل س
ــی را دارند]25[. اگر ــو صفر در فرکانس اصل  راکتی

ــبکه  ــامانه  ی فتوولتايیک فقط توان اکتیو به ش س
تزريق کند، توان اکتیو کشیده شده از شبکه توسط 
ــیده از  بار کاهش خواهد يافت ولی توان راکتیو کش
ــورت ضريب توان  ــبکه ثابت می  ماند. در اين ص ش
ــبکه کاهش خواهد يافت که مطلوب نیست. اگر  ش
ــامانه  ی فتوولتايیک توسط يک روش کنترلی به  س
ــار را تولید  ــوان راکتیو مورد نیاز ب ــورت دقیق ت ص
کند، در اين صورت ضريب توان شبکه واحد خواهد 
ــرای آن که  ــت که معموالً ب ــد. الزم به ذکر اس ش
ــرايط مختلف بیشترين  سلول خورشیدی تحت ش
  DC/DC ــوان ممکن را تولید کند، از يک مبدل ت
ــیدی به اينورتر استفاده  ــلول خورش برای اتصال س

می   شود]26[.

4. 3. جبران  سازی هارمونيک بار
ــاد  ــبب ايج ــی، س ــای غیرخط ــتفاده از باره  اس

هارمونیک   های جريان در شبکه ی 
سراسری می   شود. وجود چنین

هارمونیک   هايی باعث تولید
تلفات اضافی در خطوط

ــردد.  می   گ ــوان  ــب ت ــش ضري ــال و کاه انتق  
ــه  ــه ب ــی ک ــت خازن   هاي ــن اس ــن ممک همچنی
ــبب  ــده  اند، س ــبکه وصل ش ــورت موازی به ش ص
ــوند. اين ــن هارمونیک   ها ش ــا اي ــديد ب ــاد تش  ايج

ــالل در کارکرد  ــاد اخت ــبب ايج ــا س هارمونیک   ه
ــامانه   های مخابراتی و غیره نیز  ــايل حساس، س  وس

می   شوند]26[. 
ــودن  ــر نم ــک در فیلت ــای فتوولتايی اينورتر ه
ــیار مؤثرند. سامانه  ی فتوولتايیک  هارمونیک بار بس
ــبکه  ی توزيع جهت تاًمین بخشي از بار و در  در ش
ــتفاده  ــش هارمونیک   هاي جريان اس ــار آن کاه  کن

می  شود.
ــی چگونگی جبران هارمونیک   های  برای بررس
بار توسط اين سامانه، از يک يکسو کننده   ی ديودی 
ــتفاده ــه فاز تمام پل به عنوان بار غیر خطی اس  س

ــالوه بر انتقال  ــر فتوولتايیک ع ــود. از اينورت می   ش
ــبکه  ــورت فیلتر فعال در ش ــوان به ص ــوان، می   ت ت

استفاده کرد]27[.
ــرف نظر از میزان توان  ــامانه می   تواند ص اين س
ــک، همواره  ــلول   های فتوولتايی ــط س تولیدی توس
ــار را تا  ــای هارموينکی ب ــو و جريان   ه ــوان راکتی ت
ــد]28[. جبران  ــقف قدرت اينورتر ها جبران کن س
ــط يک روش کنترلی سبب  هارمونیک   های بار توس
ــبکه کاماًل سینوسی گردد  ــود که جريان ش می  ش
ــود]29[. در  ــبکه نش ــای بار وارد ش و هارمونیک   ه
ــات اينورتر، تفاوت  ــورت صرف  نظر کردن از تلف ص
ــلول   های خورشیدی و  بین توان تولیدی توسط س
ــبکه در خازن dc ذخیره  توان اکتیو تزريقی به ش
می   شود. اگر توان تولیدی توسط سلول خورشیدی 
ــبکه تزريق نگردد، با توجه به اين که سلول - به ش

ــع جريانی  ــت منب ــیدی دارای ماهی ــای خورش  ه
ــی زياد خواهد  ــازن بصورت خط ــتند، ولتاژ خ هس
شد. بايد کنترل  کننده    میزان توان اکتیو تزريقی به 
ــبکه را طوری کنترل کند که ولتاژ خازن همواره  ش
ــلول   های  ــط س ــت بماند. اگر توان تولیدی توس ثاب
ــد، کنترل کننده   ی مربوط به  ــیدی کم باش خورش
ــبکه  ــاژ خازن می   تواند مقداری توان اکتیو از ش ولت
جذب کند، تا در اثر تلفات اينورتر ولتاژ خازن افت 

ــايی و  ــتند و همچنین می  توانند باعث پیک  س هس
کنترل انرژی شوند]17و18[.

ــامانه   ها برای تزريق توان تولیدی توسط  اين س
سلول   های خورشیدی به شبکه استفاده می   شوند و 
روش   های متعددی برای کنترل آن  ها ارايه گرديده 
ــکل 2 بخش   های مختلف يک سامانه ی   ــت. ش اس

فتوولتايیک را  نشان می   دهد.
ــاده، طول عمر باال، نصب و  ــیار س ــاختار بس س
ــان از مهم ترين  ــريع، بهره برداری آس راه اندازی س

ويژگی های اين سامانه   ها است.
ــوان در ــا تولید ت ــک ب ــامانه   ها ی فتوولتايی  س

  نقطه  ی مصرف و تزريق توان تولیدی به شبکه ی  داخلی 
مصرف  کننده، میزان توان مصرفی از شبکه را کاهش 
 داده و بسته به توان تولیدی سامانه، بخشی از توان 
ــد. حداکثر توان  ــده را تأمین می نماين مصرف   کنن
ــرق فتوولتايیک  ــامانه  ی ب ــی تزريقی از س الکتريک
ــده معادلW 1200 با راندمان الکتريکی  نصب ش

92% مشاهده و ثبت شده است]19[.
ــک  ــک در ي ــرق فتووتايی ــوذ ب ــینه   ی نف  بیش
ــتگی به ويژگی   های شبکه  ــخص بس ــبکه   ی مش ش
مانند: نوع، مکان، تابش خورشید، قابلیت دسترسی 
ــع جغرافیايی  ــوط انتقال و توزي ــیر خط زمین، مس
دارد]21و22[. ــبکه  در ش ــک  فتوولتايی ــعه   ی  اش

4. بررسی تأثير سامانه ی فتوولتایيک بر 
پارامتر های مهم کيفيت توان

ــامانه   های فتوولتايیک توان فتوولتايیک را به بار  س
ــی از نیاز  ــی انتقال می   دهند و بخش ــاوب محل متن
ــد. اضافه بر اين  ــدگان را تأمین می   کنن مصرف   کنن
ــتند پارامترهاي کیفیت توان را در  که موظف هس

نقطه   ی کوپل مشترك کنترل نمايند.
ــامانه   های فتوولتايیک  ــر س ــش اث ــن بخ  در اي
ــوان مانند ضريب توان،  پارامتر های مهم کیفیت ت
کاهش هارمونیک و کنترل ولتاژ، را  ارزيابی می   کنیم.

4. 1. جبران  سازی توان راکتيو
ــک  فتوولتايی ــامانه   های  س ــت  مزي ــن   مهم   تري
ــب  ــا نص ب ــت.  اس ــو  راکتی ــوان  ت ــازی   جبران   س
ــک، اپراتورهای  ــامانه   هاي تولید توان فتوولتايی س
ــي تزريق توان به  ــدگان تواناي ــبکه و مصرف   کنن ش
ــامانه   ها قادرند با  ــند. اين س ــبکه را دارا مي   باش ش
استفاده از يک کنترل   کننده، توان راکتیو مورد نیاز 
ــبکه را تشخیص دهند و اين توان را با آن مبادله  ش
کنند. بدين ترتیب  توان راکتیو را جبران می   کنند. 
ــازی توان راکتیو به منظور بهبود  در کل، جبران   س
ــادل کردن بارها  ــوان، کنترل ولتاژ و متع ضريب ت
ــترين تأثیر جبران توان راکتیو  انجام می   شود. بیش

تأثير سامانه  های فتوولتاييک درکيفيت...
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ــامانه ی فتوولتايیک در  اين حالت قادر  نکند و س
ــت که توان راکتیو و جريان   های هارمونیکی بار  اس

را تأمین کند.
ــامانه  ی کنترل کاهش   يک بلوك دياگرام از س

هارمونیک در شکل 3 نشان داده شده است.
ــک  ــال ي ــن مث ــک در اي ــامانه  ی فتوولتايی  س
ــامل يک  ــت، که ش ــامانه  ی تبديل دو طبقه اس س
مبدل DC-DC از خروجی سامانه  ی فتوولتايیک 
ــینه  ی  ــاژ  DC با کنترل خروجی بیش به خط ولت
ــامانه وصل  ــبکه را به س ــوان و يک اينورتر که ش  ت
ــد جريان مرجع خروجی سامانه  ی  می   کند، می باش
ــامل دو قسمت است. جزء اصلی که  فتوولتايیک ش
ــود و  ــرل ولتاژ خط  DC تولید می  ش ــط کنت توس
حلقه  ی کنترل ضريب توان برای کاهش هارمونیک 
ــازی  ــود که در اين جا بر جبران   س ــتفاده می   ش اس

هارمونیک بار تأکید شده است.
ــی و  ــخ دينامیک ــود پاس ــرای بهب ــوالً ب   معم
ــک کنترل   کننده   ی  ــداری، ي ــرل پاي ــه  ی کنت حلق
ــب برای حلقه   ی بازخورد جريان سلف فیلتر  مناس
تنظیم می   شود. سامانه  ی اينورتر فتوولتايیک برای 
ــبکه   ی توزيع  ــازی هارمونیک به ش عمل جبران   س
ــود. برای جلوگیری از اثرات  هوشمند متصل می   ش
کنترل جريان بر اينورتر فتوولتايیک، منابع جريان 
ــای هارمونیک دلخواه  ــده در فرکانس   ه کنترل ش

استفاده می   شود]30[.
با استفاده از اينورتر های  فتوولتايیک  به عنوان 
ــود کیفیت توان  ــامانه، بهب کاهنده  ی هارمونیک س
ــمند صورت می   گیرد. همچنین به  ــبکه  ی هوش ش
منظور ارايه   ی يک اثر دقیق تجزيه و تحلیل جبران 
ــر فتوولتايیک در  ــتفاده از اينورت ــک با اس  هارمونی
روز/فصل/سال، استفاده از يک مدل آماری و داده ی 
ــد در نظر گرفته  ــید می   توان تابش لحظه   ای خورش

شود.]32[.
ــعه   های  ــدرت برای مواجه   ی اش ــای ق اينورتر ه
ــتفاده می   شوند  ــامانه  ی قدرت اس فتوولتايیک با س
ــک جريان می   کنند. بنابراين آن   ها  و تولید هارمونی
ــی کل )THD( ولتاژ و جريان  ــاج هارمونیک اعوج
ــترك )PCC( را افزايش  ــج مش ــه  ی تزوي  در نقط
ــای ولتاژ در  ــوالً هارمونیک   ه ــا معم ــد. ام می   دهن
صورت محکم بودن شبکه و امپدانس سری معادل 
ــأله   ی  ــم، در محدوده   ی مجاز قرار می   گیرند. مس  ک
هارمونیک   های جريان مرتبه باال باعث ايجاد تشديد 

در فرکانس   های باال می   شود.]15[.

4. 4. کنترل ولتاژ
ــا  آن   ه ــای  اينورتر ه و  ــک  فتوولتايی ــامانه   های   س
می   توانند تأثیر قابل  توجهی در تثبیت ولتاژ داشته 
ــته  ــبکه چند منبع وجود داش ــند. وقتي در ش باش
ــد، احتمال جاري شدن توان برگشتي از منابع  باش
ــت وجود دارد. شارش توان  ــمت پس پراکنده به س
ــد منجر به  ــعاعي مي   توان معکوس در فیدر هاي ش

ــترك در  ــه ولتاژ در نقطه   ی تزويج مش ايجاد اضاف
ــرايط کم  باري شود. سطح ولتاژ به توان لحظه   اي  ش
ــته است و شرکت  هاي توزيع برق بايد  تولیدي وابس
برخي استاندارد هاي کیفیت توان را در اين ارتباط 

رعايت نمايد]15[.
ــتفاده از خود  ــا اس ــرل ولتاژ ب ــک، کنت ــک تکنی  ي
ــاژ  ــرل ولت ــت. کنت ــک اس ــای فتوولتايی  اينورتر ه
ــط اينورتر  ــودکار، توس ــورت خ ــه ص ــد ب می    توان
ــس انجام  ــرل فرکان ــن کنت ــک، در حی  فتوولتايی
ــک  ي ــامل  ش ــا  کننده   ه ــرل  کنت ــن  اي ــود.   ش
ــا در  ــیگنال خط ــتند. س ــده  ی PI هس  کنترل  کنن
ــاژ پايانه  ــاژ پايانه مرجع و ولت ــا، اختالف ولت آن  ه
ــت. توان راکتیو برای تعیین  ــده اس اندازه  گیری ش
ولتاژ پايانه تغییر می   کند. به دلیل محدوديت تغییر 
ــاژ  هم محدوديت دارد. در  توان راکتیو کنترل ولت
هنگام اتصال کوتاه مقدار توان راکتیو مورد نیاز برای 
ــینه است. در اين وضعیت بعد از  کنترل   کننده بیش
خطا ممکن است اضافه ولتاژ رخ دهد. بنابراين اين 
ــه توان راکتیو  ــک حلقه  ی حفاظتی دارد ک مدل ي
تقاضا را هنگامی که ولتاژ از مقدار آستانه می   گذرد، 
ــد]33[. با بهره   برداری از توانايی   های  کاهش می   ده
ــک، کیفیت ولتاژ  ــامانه  ی فتوولتايی توان راکتیو س

شبکه بهبود می   يابد. 
ــامانه   های فتوولتايیک  ــب س با مکان يابي مناس
ــات را هم   ــاژ، تلف ــل ولت ــود پروفاي ــالوه بر بهب  ع
ــول زمان کاهش  ــش داد]34[. در ط می  توان کاه
ولتاژ اينورتر فتوولتايیک، يک جريان راکتیو اضافی 
ــبکه تزريق می   کند،  را برای کاهش افت ولتاژ در ش
ــد عامل مانند  ــته به چن ــه مقدار اين جريان بس ک
ــده و ضريب کاهش افت  ــلف اتصال   دهن اندازه   ی س

ولتاژ تغییر می   کند]18[.
ــخص است پنل  ــکل 4 مش همان طور که در ش
فتوولتايیک توسط يک اينورتر DC/AC به شبکه 
ــده است. انحرافات ولتاژ پايانهی  خروجی  متصل ش
ــا تنظیم مقدار توان  ــور فتولتايیک می  تواند ب ژنرات
ــارش يافته از ژانراتور فتوولتايیک محدود  راکتیو ش

شکل3. بلوك دياگرام سامانه ی 
کاهش هارمونیک بار]32[

ــا تزريق توان  ــت در جذب ي ــی محدودي ــود. ول ش
ــود دارد. در ضريب توان  ــط اينورتر وج راکتیو توس
ــات ولتاژ کمتر  ــامانه ی فتوولتايیک انحراف ثابت س
ــبت به هنگامی که ضريب توان متغیر  ــت از نس اس
ــت. اگر مقدار توان راکتیوی که توسط سامانه ی  اس
ــود در يک  ــش می  ش ــبکه پخ ــک در ش فتوولتايی
ــخص تنظیم شود انحرافات ولتاژ کاهش   مقدار مش

می يابد]35[.
اندازه گیری نوسانات ولتاژ توسط فلیکرمتر هم 
امکان  پذير است و کنترل شکل سینوسی، نوسانات 
ــاژ و غیره را  ــوان، تغییرات دامنه ی ولت ــس ت فرکان

ممکن می  سازد]36[.
ــامانه ی فتوولتايیک تأثیر زيادی در پايداری  س
ــامل مدل  ــی ش ــای مخلتلف ــاژ دارد. پارامتر ه ولت
ــیه  ی  توان راکتیو، ضريب همکاری گذرگاه و حاش
ــامانه ی فتوولتايیک،  ــکان س ــری )LM(، م بارگی
ــی پراکندگی پنل  های فتوولتايیک  اندازه و چگونگ
بر آنالیز تأثیر فتولتايیک بر پايداری ولتاژ استاتیکی 
ــب توان  ــد. البته ضري ــر دارن ــدرت اث ــامانه ی ق س
ــیار مهم  ــک در اين حین بس ــامانه ی فتوولتايی س
ــر از واحد  ــفاز بهت ــت. ضريب توان پیش فاز-پس  اس
ــت. سامانه ی فتوولتايیک نزديک به شینه  ای که  اس
ــط خط  ــن ضريب همکاری را دارد و در وس کمتري
ــفاز- پس فاز  ــود. در ضريب توان 0/7 پیش  نصب ش
ــر چه پراکندگی  ــداری ولتاژ را دارد. ه بهترين پاي
ــتر باشد،  ــبکه بیش ــامانه  های فتوولتايیک در ش س

پايداری ولتاژ شبکه بیشتر بهبود می  يابد]22[.
ــر از بار  ــد فتوولتايیک فرات ــه تولی ــی ک هنگام
ــه وجود  ــه ولتاژ ب ــکل اضاف ــود مش ــا می  ش  تقاض
ــت  ــه ولتاژ الزم اس ــش اضاف ــرای کاه ــد. ب می  آي
ــای  ــه واحد ه ــوان ب ــارش ت ــدار ش ــی مق دسترس
ــرای اين منظور  ــش يابد.]30[ ب ــک کاه فتوولتايی
ــتفاده  ــاز پراکنده اس ــامانه ی ذخیره  س ــک س  از ي
 می  شود. انرژی اضافی فتوولتايیک برای شارژ واحد 
ــاز در طول روز استفاده می  شود. از انرژی  ذخیره  س
ــک بار در  ــرای کاهش پی ــده ب ــی ذخیره  ش اضاف

تأثير سامانه  های فتوولتاييک درکيفيت...
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شکل4. بلوك دياگرام سامانه فتوولتايیک]33[ 

ــود. مقدار اين شارژ  ــاعات پرباری استفاده می  ش س
ــامانه ی ذخیره  ساز به ظرفیت باتری آن  و دشارژ س
 بستگی دارد. به اين ترتیب باعث پیک  سايی بار هم 

می  شود]37[.

5. نتيجه  گيری
ــیدی فتوولتايیک يکی از منابع  سامانه های خورش
ــتند. با  ــه  ی آينده هس ــد برق در ده ــال رش در ح
ــوان، تأثیر  ــت پديده های کیفیت ت ــه به اهمی  توج
ــای مهم اين  ــامانه  های فتوولتايیک بر پارامتره س
ــش کلیدی  ــد. در اين مقاله نق ــی ش پديده بررس
سامانه ی فتوولتايیک در جبران توان راکتیو شبکه، 
اصالح ضريب توان، جبران هارمونیک بار و کنترل 
ــامانه ی فتوولتايیک  ولتاژ مورد بحث قرار گرفت. س

ــانات ولتاژ، پايداری ولتاژ  در اصالح افت ولتاژ، نوس
ــیار خوب عمل می  کند. در نهايت  و اضافه ولتاژ بس
ــن پارامترها  ــامانه  های فوتوولتايیک با اصالح اي س

باعث بهبود کیفیت توان شبکه هوشمند می  شود.
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