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1- مقدمه
امروزه نگرانی هایی نسبت به گرم شدن کره زمین، امنیت انرژی، رشد 
جمعیت، افزایش مصرف انرژی و تمام شدن منابع انرژی فسیلی وجود 
دارد. به همین دلیل کشورهای مختلف در سراسر جهان توجه ویژه ای 
یک  تجدیدپذیر  انرژی  دارند]1[.  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  به 
منبع تولید انرژی پایان ناپذیر، ارزان و در دسترس است که توانایی 

تامین نیازهای انرژی در جهان را دارد ]2[.
ظرفیت  سرمایه گذاری،  هزینه های  کاهش  و  فناوري  پیشرفت  با 
در  به سرعت  تجدیدپذیر  برق  تولید  سیستم های  نصب شده  جهانی 
حال افزایش است ]3[. یکی از مهم ترین این منابع، انرژی خورشیدی 
است که بدون محدودیت در دسترس می باشد. به وسیله سیستم های 
استفاده  برق  تولید  برای  خورشیدی  انرژی  از  می توان  فتوولتاییک 
کرد. تولید فتوولتاییک به رغم داشتن هزینه باال، به دالیلی چون عدم 
و  آسان  راه اندازی  و  نصب  نگهداری،  و  تعمیر  به  عدم نیاز  آلودگی، 
…، بر سایر انواع برتری یافته و به طور روزافزونی در حال گسترش 
می باشد]4[. با توجه به مطالعه هاي انجام شده توسط اتحادیه صنایع 
به  مربوط  فتوولتاییک  بازارهای  رشد  سریع ترین  اروپا،  فتوولتاییک 
این  حال،  با   .]5[ است  شبکه  به  متصل  فتوولتاییک  سیستم های 
جمله  از  محیطی،  به  شرایط  فتوولتاییک  تولیدی  توان  وابستگی 
نقاط ضعف این سیستم ها است که منجر به نگرانی های جدیدی در 

چکیده
استفادهازانرژیخورشيدیبهعنوانيکانرژیپاکوكارآمددر
سيستمهایقدرت،بهسرعتدرحالگسترشمیباشد.باافزايش
ميزانوابستگیسيستمقدرتبهمولدهایفتوولتاييک،نگرانیهای
جديدینسبتبهعملكردديناميكیسيستمقدرتبروزمیكند.
توانخروجیمولدهایفتوولتاييکباگذرابروايجادسايهبرروی
آنهاكهاحتمالوتعدادوقوعآننيززيادمیباشد-درمدتزمان
فركانس و ولتاژ توان، برتوازن و میيابد كاهش بهشدت كوتاهی
بااينحالپديدهسايه سيستمهایقدرتبسيارتاثيرمیگذارد.
وتاثيرآنبرفركانسشبكه،پايداری،ولتاژو...درسيستمقدرت
بهعالوه، است. نگرفته قرار محققان توجه مورد چندان تاكنون
و مهم نرمافزارهای ازجمله كه ديگسايلنت نرمافزار در متاسفانه
پركاربرددرزمينهتحليلسيستمهایقدرتمیباشد،امكانتحليل
پديدهسايهگنجاندهنشدهاست.بدينمنظوردراينمقالهبااستفاده
شبيهسازی برای مدلی )DPL( ديگسايلنت برنامهنويسی زبان از
رفتارسيستمفتوولتاييکدرشرايطوقوعسايه،پيشنهادميشود.
رفتار بر آن اثر و سايه پديده مطالعه برای مدل اين از همچنين
ديناميكیيکسيستمقدرت9باسهدرشرايطنفوذباالیتوليد
فتوولتاييکاستفادهمیشود.نتايجشبيهسازینشانمیدهدكهبا
افزايشميزاننفوذ،پروفيلولتاژوفركانسشبكهقدرتدرشرايط

گذرایناشیازوقوعسايهازحالتقابلقبولفاصلهمیگيرد.

تحليل اثر سايه
 بر پايداری ديناميكی شبكه قدرت در شرايط نفوذ باالی فتوولتاييک

سایه،  نفوذ،  درصد  فتوولتاییک،  تولید  سیستم های  کلیدی:  کلمات 
زبان برنامه نویسی دیگسایلنت
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مورد عملکرد سیستم قدرت در شرایط نفوذ باالی تولید فتوولتاییک 
این شرایط محیطی  از  ابرها، یکی  از  ناشی  شده است. پدیده سایه، 
فتوولتاییک  توان خروجی سیستم های  است]6[.  غیرقابل  پیش بینی 
قابل  توجهی  میزان  به  کوتاه،  زمانی  بازه  یک  در  سایه  وقوع  اثر  در 
تغییر می کند. این تغییر توان خروجی بر پروفیل ولتاژ، کیفیت توان، 
فرکانس و عملکرد سیستم قدرت تاثیر می گذارد. تعداد دفعات رخداد 
پدیده سایه در سیستم فتوولتاییک نسبت به خطاهای معمول شبکه 
به مراتب بیشتر است. بر این اساس بررسی پایداری سیستم قدرت در 
تغییر شرایط کارکرد می شود،  به  این اختالل، که منجر  زمان وقوع 
امری ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، انتظار می رود نفوذ باالی 
سیستم های فتوولتاییک تاثیر قابل  توجهی بر دینامیک سیستم قدرت 

داشته باشد که خود بر اهمیت مطالعه شرایط وقوع سایه می افزاید. 
بسیاری  توجه  مورد  و  شناخته شده  نرم افزاری  دیگسایلنت  نرم افزار 
از پژوهشگران در زمینه مطالعات سیستم قدرت و شرکت های برق 
از  استفاده  با  سایه  پدیده  مطالعه  تاکنون  می باشد.  ایران  در  منطقه 
سیستم  مدل  واقع  در  است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  نرم افزار  این 
فتوولتاییک گنجانده شده در نرم افزار دیگسایلنت، قابلیت شبیه سازی 
و تحلیل پدیده سایه را ندارد. در این مقاله ضمن تعریف یک مدل 
تاثیرات  سایه؛  پدیده  مدل سازی  به منظور  فتوولتاییک  سیستم 
دینامیکی پدیده سایه بر ولتاژ باس های مختلف و فرکانس یک شبکه 
قدرت برای مقادیر مختلف نفوذ فتوولتاییک مورد بررسی قرارگرفته 

است.
بخش دوم مقاله به بیان مساله و مدل سازی سیستم فتوولتاییک در 
شرایط سایه می پردازد. در بخش سوم سیستم مورد مطالعه معرفی 
شده است. بخش چهارم به ارائه و تحلیل نتایج شبیه سازی در شبکه 
مورد مطالعه می پردازد و بخش پنجم و پایاني، به جمع بندی نتایج 

حاصل از شبیه سازی اختصاص یافته است.

2- بیان مساله
مولدهای  نیروگاهی،  برق  تولید  متداول  ژنراتورهای  برخالف 
برق  تولید  میزان  بنابراین  می باشند]7[.  اینرسی  بدون  فتوولتاییک 
سیستم های فتوولتاییک با تغییر شدت تابش به سرعت تغییر می کند. 
قابل  مقدار  شبکه،  به  متصل  فتوولتاییک  تولید  ظرفیت  افزایش  با 
است.  شده  جایگزین  فتوولتاییک  تولید  با  شبکه   تولید  از   توجهی 
مورد  اکتیو  توان  منابع  به عنوان  بیشتر  واحدها  این  آنجایی  که  از 
استفاده قرار می گیرند، براین اساس هیچ توان راکتیوی از طریق این 
منابع تولید نمی شود. به دلیل ویژگی های متفاوت تولید فتوولتاییک 
نسبت به سایر سیستم های متداول تولید برق، سطح نفوذ باالی تولید 
و  دایمی  حالت  عملکرد  بر  قابل توجهی  به طور  می تواند  فتوولتاییک 

همچنین پایداری دینامیکی سیستم قدرت اثر بگذارد]8[.
ایجاد  و  ابرها در آسمان  از جابه جا شدن  ناشی  تابش  کاهش شدت 
سایه بر آرایه های فتوولتاییک، باعث کاهش قدرت خروجی سیستم 
مساله  به  عنوان یک  سایه  پدیده  اساس  این  بر  فتوولتاییک مي شود. 
سیستم های  کارکرد  بر  جدی  به  طور  اجتناب ناپذیر  و  مهم  طبیعی 
دیگر  به  نسبت  پدیده  این  طرفی،  از  است.  تأثیرگذار  فتوولتاییک 
به مراتب   ... و  اتصال کوتاه  قبیل  از  قدرت  سیستم  معمول  خطاهای 
بیشتر رخ می دهد و به عنوان یک عامل محدودکننده تاثیر قابل توجهی 
بر عملکرد سیستم قدرت می گذارد. ازاین رو مطالعه عملکرد سیستم 
فتوولتاییک  تولید  باالی  نفوذ  وقوع سایه در شرایط  زمان  قدرت در 

اهمیت بسزایی دارد.

2-1-مدلسازیاثرسايه
با توجه به محدودیت  مدل سیستم فتوولتاییک نرم افزار دیگسایلنت 
در تعریف رخداد سایه، در این مقاله با استفاده از زبان برنامه نویسی 
به  منظور  فتوولتاییک  سیستم  از  جدیدی  مدل   ،)DPL( دیگسایلنت 
تحلیل عملکرد شبکه قدرت در شرایط وقوع سایه ارائه شده است. در 
این مدل یک سیستم با ظرفیت تولید Pmaxpv در نظر گرفته شده است. 
فرض می شود در مدت زمان شروع تا کامل شدن سایه، یعنی از Ts تا 
Te، توان تولیدی فتوولتاییک از Pmaxpv به Pminpv کاهش یابد. در این 

مقاله این تغییر توان، برای سادگی مطابق شکل)1 (به صورت خطی 
در نظر گرفته شده است ]9[. 

شکل 1: مدل کاهش توان سیستم فتوولتائیک
2-2-مدلسيستمفتوولتاييک

مطابق  فتوولتاییک،  سیستم  تولیدی  توان  حداقل  مدل سازی  برای 
توان  با  دیگسایلنت  نرم افزار  در  استاتیک  ژنراتور  یک  از  شکل)2(، 
ژنراتور سنکرون  یک  از  است. همچنین  استفاده شده   Pminpv تولیدی 
با توان تولیدی  Pmaxpv - Pminpv برای مدل سازی کاهش توان سیستم 

فتوولتاییک استفاده شده است.
گشتاور  پله ای  کاهش  طریق  از  فتوولتاییک،  سیستم  توان  کاهش 
مکانیکی ورودی ژنراتور سنکرون در پله های زیاد با استفاده از زبان 
کاهش  هر  است.  شده  مدل سازی   )DPL( دیگسایلنت  برنامه نویسی 
بررسی  برای  قدرت  سیستم  در  رویداد  یک  به عنوان  توان،  پله ای 

پایداری دینامیکی، تعریف شده است. 

شکل 2: مدل سیستم فتوولتايیک

3- سیستم موردمطالعه
 IEEE باس   9 استاندارد  شبکه  روی  بر  مقاله  این  شبیه سازی های 
مدل  می شود  مشاهده   )3( شکل  در  همان طورکه  است.  انجام شده 
شبکه  عملکرد  تحلیل  به منظور  توصیف شده  فتوولتاییک  سیستم 
قدرت در شرایط وقوع سایه، در باس 7 گنجانده شده است. اطالعات 
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نفوذ مختلف در  تولید فتوولتاییک در درصدهای  به ظرفیت  مربوط 
جدول )1(، ظرفیت ژنراتورها و دیماند بارها در جدول )2( و همچنین 
اطالعات مربوط به پارامترهای گاورنر استفاده شده در سیستم مورد 

مطالعه در جدول )3( ارائه شده است.
در این مقاله، میزان نفوذ به  صورت نسبت توان تولیدی فتوولتاییک 

به کل توان تولیدی تعریف  می شود. 

IEEE شکل 3: شبکه استاندارد 9 باس

)MW(جدول 1: ظرفیت فتوولتايیک در نفوذهای مختلف 

جدول 2: ظرفیت واحدهای تولید و ديماند بارها

 

IEESGO جدول 3  اطالعات پارامترهای گاورنر

3-نتايج شبیه سازی
در شبیه سازی سیستم 9 باس فرض می شود که سایه از ثانیه 30 تا 
95 به تدریج افزایش می یابد. چنان که پیش تر گفته شد، تغییر توان 
شده  فرض  خطی  سادگی  برای  مقاله  این  در  فتوولتاییک  خروجی 
است. شکل )4( این تغییرات را در دو سطح نفوذ مختلف در شرایط 

وقوع سایه نشان می دهد.

شکل 4: تغییر توان خروجی مدل سیستم فتوولتايیک در دو سطح نفوذ 4/5 %و 
8/5 %در شرايط وقوع سايه

شکل )5( فرکانس شبکه را در دو سطح نفوذ 4/5% و 8/5% در شرایط 
نفوذ  افزایش  با  می شود  مالحظه  همان طورکه  می دهد.  سایه  نشان 
کاهش  سایه  وقوع  شرایط  در  قدرت  شبکه  فرکانس  فتوولتاییک، 
فرکانس شبکه  تغییرات  اینکه محدوده مجاز  فرض  با  البته  می یابد. 
در حدود 0/1±% باشد، در شرایط نفوذ یاد شده، سیستم همچنان در 

محدوده قابل قبولی از کارکرد قرار دارد. 

 
شکل 5: فرکانس شبکه در نفوذ های مختلف در شرايط وقوع سايه

شکل های)6( و )7( تغییرات ولتاژ باس ها را در شرایط سایه به ترتیب 
در دو سطح نفوذ 4/5%و 8/5% نشان می دهد.

فتوولتاییک در شرایط وقوع سایه،  نفوذ  افزایش  با  مالحظه می شود 
شرایط  به  نسبت  سایه  شرایط  در  سیستم  مختلف  نقاط  ولتاژ  افت 

بهره برداری عادی افزایش می یابد.
شکل های )8( و )9( تغییرات توان اکتیو ژنراتورهای سنکرون سیستم 
قدرت را به ترتیب در دو سطح نفوذ 4/5% و 8/5% در شرایط سایه 

نشان می دهد. 
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  شکل 6: ولتاژ باس ها در نفوذ 4/5% فتوولتايیک در شرايط وقوع سايه

شکل 7: ولتاژ باس ها در نفوذ 8/5 %فتوولتايیک در شرايط وقوع سايه

شکل 8: توان اکتیو ژنراتورهای سنکرون در نفوذ 4/5 %فتوولتايیک

شکل 9: توان اکتیو ژنراتورهای سنکرون در نفوذ 8/5 %فتوولتايیک

شکل 10: زاويه روتور ژنراتور 3 در نفوذ  17 %و  18 %فتوولتايیک

شکل 11: فرکانس شبکه در نفوذ  9% و 10 % فتوولتايیک

 ادامهدرصفحه50
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ژنراتور هاي  روي  بر  اعمال  جهت  متداول تر  استراتژي هاي  جزو 
وجود  با   TBM استراتژي  اکنون  هم  مي شوند.  محسوب  نیروگاهي 
در  باشد،  داشته  بر  در  مي تواند  که  هزینه هایي  و  کاستي ها  تمامي 
دیگر،  سوي  از  مي شود.  اجرا  برق  صنعت  تجهیزات  بیشتر  خصوص 
پیشرفت هایي  و  دارد  که  قابلیت هایي  به  توجه  با   CBM استراتژي 
پذیرفته،  صورت  دقیق  ابزار  و  اندازه گیري  تجهیزات  زمینه  در  که 
به عنوان یک جایگزین یا مکمل مناسب شناخته شده است. اتخاذ هر 
استراتژي تعمیر و نگهداري در قالب انتخاب روش هاي تست مناسب 
پوشش  راستاي  در  باید  ژنراتور ها  تست هاي  انتخاب  مي یابد.  معنا 
تمامي عیوب و با کم ترین هزینه ها صورت پذیرد. براي کمینه نمودن 
هزینه ها باید هزینه  هاي عملیات تعمیر و نگهداري، هزینه هاي مربوط 
به خروج هاي برنامه ریزي شده یا اجباري ژنراتور و همچنین هزینه هاي 
قرار گیرند.  و بدخیم شدن عیوب کوچک مدنظر  از گسترش  ناشي 
در این مقاله، تست هایي جهت تنظیم برنامه هاي تعمیر و نگهداري 
ژنراتور ها در قالب استراتژي هاي TBM و CBM پیشنهاد شدند. در 
با روتور استوانه اي  تست هاي پیشنهادي، تمرکز بر روي ژنراتور هاي 

)خنک شونده توسط هیدروژن یا هوا( بوده است.

قدرداني: در اینجا الزم است که از شرکت برق منطقه اي خراسان بابت 
حمایت از انجام این تحقیق تشکر و قدرداني شود.

پی نوشت ها
1 Breakdown maintenance
2  Reactive maintenance
3 Run-to-failure
4 Corrective maintenance
5 Time-based maintenance
6 Planned maintenance
7  Preventive maintenance
8 Predictive maintenance
9 Condition-based maintenance
10  Mean time between failures
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همانطور که مالحظه می شود در مدت زمان شروع تا کامل شدن سایه، 
توان تولیدی ژنراتورهای سنکرون سیستم قدرت افزایش می یابد.

مجاز  نفوذ  درصد  بیشترین  تعیین  به  منظور  شبیه سازی  ادامه،  در 
انجام شده  فرکانس  و  روتور  زاویه  پایداری  دیدگاه  از  فتوولتاییک 
است. همان طور که در شکل )10( نشان داده  شده است با افزایش 
میزان نفوذ فتوولتاییک بیشتر از 17%،  زاویه روتور ناپایدار می شود. 
همچنین مطابق شکل )11( با افزایش میزان نفوذ به 10% فرکانس 

شبکه از محدوده مجاز خارج می شود.

5- نتیجه گیری
با افزایش سطح نفوذ تولید فتوولتاییک در سیستم قدرت، اینرسی و 
در نتیجه پایداری دینامیکی شبکه به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. 
با توجه به نتایج شبیه سازی انجام شده، مشاهده مي شود هر چه میزان 
و  فرکانس  می شود  بیشتر  سایه  شرایط  در  فتوولتاییک  تولید  نفوذ 
سطح ولتاژ باس ها از حالت قابل قبول فاصله بیشتری می گیرند. به 
این ترتیب و با توجه به فراوانی قابل توجه وقوع پدیده سایه نسبت به 
خطاهای معمول شبکه، الزم است در طرح های توسعه تولید پراکنده، 
مساله پایداری شبکه قدرت در شرایط خاص مورد توجه ویژه ای قرار 

گیرد. 
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