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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .......................... .................:ماره دانشجوييش.................خانوادگي: ...........................امن......نام: .................................

 ..................... .........................:گروه تخصصي...............رشته تحصيلي: ...............................................................:مقطع

 ..............................: ........سال ورود به مقطع جاري.......................................:دانشكدهنام.گرايش:................................

 ......................:......نيمسال ورودي

 

 ...............................................................................................................................................اردبيل: آدرس پستي در 

 ....................................آدرس پستي در شهرستان:........................................................................................................

.... تلفن محل كار: .............................. تلفن ثابت محل سكونت: ............................. تلفن همراه:.............................

 ............................................................. پست الكترونيك:          ......دورنگار:...........................

 

 :و مشاور د راهنمااطالعات مربوط به اساتي -2

 تذكرات: 

يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره  توانندمي ارشد دانشجويان دوره كارشناسي -

 .اب نمايندتوانند انتخدكتري حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل مي باشند، الزم است  مدعودر صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور  -

حال دفاع شده و يا در  دكتري هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملايشان )رزومه كامل( 

و همچنين  به همراه مدارك مربوطه ،اندهده داشتهراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر ع ساتيد مدعو، كه ا انجام

   گردد. ت علمي( ضميمه أ)حكم هي آخرين حكم كارگزيني

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در هست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

و يا در نوبت قراردادن و ايجاد  ه و حوزه پژوهشيشگاصورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دان

وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير 

 در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. 
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 :اطالعات مربوط به استاد راهنما
 

 ..........    ..............حوزوي  آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/...................................................نام و نام خانوادگي:.....

 ........ تلفن همراه: .......................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 ......................................: ...............(Email)آدرس پست الكترونيكيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 

 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور اول:
  

 ..........    ..............حوزوي  آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي/........................خانوادگي:................................ نام و نام

 ....................... تلفن همراه: ........................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 : ....................................................(Email)آدرس پست الكترونيكيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 
 

 :اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم
 

 ..........    ..............حوزوي  دانشگاهي/آخرين مدرك تحصيلي ........................نام و نام خانوادگي:................................

 ................................... تلفن همراه: ............................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 .................................................... :(Email)آدرس پست الكترونيكيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 

 



4 

 :نامهه پاياناطالعات مربوط ب  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1

 كنترل اينورتر تكفاز متصل به شبكه با استفاده از روش كنترل تكراري در منابع توليد پراكنده

 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2
نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و ند عنوان پايانفرانسه و عربي مجازهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

Control of single-phase grid connected inverter by repetitive control method in distributed 

generation resources   
 

 واحد 6: نامهد پايانتعداد واح – ب

 
های مجهول و مبهم، بيان له و معرفي آن، بيان جنبهبه طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقيق لهأبيان مس -ج

 ( :به صورت مستند تحقيق از متغيرهای مربوطه و منظور

 

ظهور چشمگیر  کاهش ذخایر سوختهای فسیلی، مسائل زیست محیطی، افزایش قیمت سوختهای فسیلی و ... منجر به

توربینهای بادی و ... در سیستمهای  باتری، منابع تولید توان غیر متمرکز مانند سیستمهای فتوولتاییک، پیل سوختی،

برخالف منابع سنتی تولید توان در سیستمهای قدرت که مبتنی بر ژنراتورهای سنکرون با ولتاژ قدرت امروزی شده است. 

هستند )سیستمهای فتوولتاییک،  DCژی پراکنده غالبا منابعی با ولتاژ خروجی هستند، منابع تولید انر ACخروجی 

یا ژنراتورهای سنکرون  DFIGمانند توربینهای بادی مبتنی بر ژنراتورهای  ACباتریها و پیل سوختی(. همچنین منابع

SG  و در آنها الزم است ولتاژ با قابلیت کنترل سرعت نیز قادر نیستند به صورت مستقیم به شبکه الکتریکی متصل شوند

AC .خروجی آنها از طریق یک مبدل به شبکه اصلی متصل شود 

فناوری در زمینه سیستمهای نیمه رسانا و همچنین امکان تولید سوییچهای کنترل شونده در قدرتها و  پیشرفتبا 

نده به شبکه سراسری بسیار مورد اتصال منابع تولید پراکفرکانسهای باال، مبدلهای الکترونیک فدرت کنترل شونده برای 

توجه قرار گرفتند. این مبدلها قادر هستند تا با تبادل توان کنترل شده با شبکه، پایداری منابع تولید پراکنده را افزایش 

 داده و حتی به بهبود کیفیت توان شبکه اصلی نیز کمک کنند. همچنین این مبدلهای الکترونیک قدرت واسط قادر هستند

نظیم توان تزریق شده به شبکه، شرایط عملکرد بهینه ای را برای منابع خود فراهم کنند. به عنوان مثال این مبدلها تا با ت
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را در سیستمهای فتوولتاییک و توربینهای بادی فراهم  (MPPT)امکان اجرای الگوریتمهای تعقیب نقطه توان حداکثر 

  آورند.  می

و بالعکس، اینورتر های منبع  DCبه  ACدرت واسط برای تبدیل ولتاژ و جریان مرسوم ترین نوع مبدلهای الکترونیک ق

به دلیل خاصیت تبادل توان دوطرفه، وجود ماژولهای  میباشند. (CSI)و اینورترهای منبع جریان  (VSI)ولتاژ 

رسوم ترین نوع ها مVSI، طول عمر باال و کنترل پذیری مناسب، VSIدیودی سه فاز متناسب با ساختار -ترانزیستوری

 باشند.اینورتر مورد استفاده در سیستمهای الکترونیک قدرت واسط برای منابع تولید پراکنده می

الزم است سیستمهای کنترل این نوع مبدلها قادر عالوه بر نیاز به ساختار مناسب برای مبدل الکترونیک قدرت واسط، 

ای اکتیو و راکتیو و مولفه های غیر اصلی مانند مولفه های منفی، صفر و باشند تا مقادیر مرجعی از قبیل ولتاژ، جریان، توانه

در واقع این سیستمهای کنترل هستند که به مبدلهای الکترونبک قدرت قابلیت  هارمونیکی را به درستی تعقیب کنند.

 انعطاف پذیری باالیی داده اند.

ت این مبدلها بتوانند در شرایط نامتعادل مانند خالت تکفاز با توجه به ماهیت تکفاز بسیاری از سیستمهای توزیع، الزم اس

نیز عملکرد مطلوبی داشته باشند. در واقع سیستم کنترل آنها باید بتواند ولتاژها و جریانهای نامتعادل و تکفاز را نیز تولید 

یستمهای توزیع با خطر کند. همچنین با رشد بارهای غیر خطی مانند یکسوسازهای دیودی و تایریستوری، کیفیت توان س

مواجه شده است. در این شرایط، جریان کشیده شده از شبکه، از حالت سینوسی خارج شده و منجر به اعوجاج شکل موج 

ولتاژ سیستم میشود. لذا سیستم کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت الزم است قادر باشند تا تحت شرایط ولتاژ شبکه 

 عالوه بر این این نوع مبدلها حتی میتوانند به بهبود این شرایط نیز کمک کنند. .هارمونیکی نیز به خوبی عمل کنند

سیستمهای قدرت، کنترل کننده های مورد استفاده الزم است قادر باشند تا شکل موجهای  ACبا توجه به ماهیت 

لیل طراحی سیستمهای کنترل سینوسی را با خطای دامنه، فاز و فرکانس صفر و با دینامیک مناسب تولید کنند. به همین د

به عنوان مثال، برخالف  است. ACمتفاوت از طراحی کنترل کننده ها برای سیستمهای با ماهیت  DC/ACمبدلهای 

مرسوم ترین کنترل کننده است، در  (PID)مشتقگیر -انتگرالی-که در آن کنترل کننده تناسبی DCسیستمهای 

ترل کننده وجود ندارد. در وافع این نوع کنترل کننده قادر نیست دامنه و امکان استفاده از این نوع کن ACسیستمهای 

 فاز ولتاژها و جریانهای مرجع را با خطای حالت ماندگار صفر تعقیب کند.

برای کترل مبدلهای الکترونیک قدرت واسط، از کنترل کننده ها در سیستمهای سه فاز در قاب مرجع سنکرون )فضای 

dqقاب، متغیرهای ر این ( استفاده میشود. دAC  ولتاژ و جریان به متغیرهایDC  تبدیل شده و امکان استفاده از کنترل
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ادر نیستند در سیستمهای ین وجود این نوع کنترل کننده ها قمیسر میباشد. با ا (PI) انتگرالی-کننده های تناسبی

عدم تعادل در سیستمهای نامتعادل و تکفاز، برای غلبه بر مشکل  نامتعادل مانند تکفاز عملکرد مطلوبی داشته باشند.

استفاده کرد. با این حال این کنترل کننده ها عملکرد مناسبی در  (PR)رزونانسی -میتوان از کنترل کننده های تناسبی

در فرکانسهای  PRمواجهه با بارهای عیر خطی و هارمونیکی ندارند. برای رفع این مشکل میتوان از جبرانسازهای 

که در آن  برای سیستمهای تکفازی( استفاده کرد. با این وجود 11-11-7-5ی مشخصی )مانند هارمونیکهای هارمونیک

به تعداد نامحدود میباشد. لذا  PRو یا حتی زوج نیز وجود دارند نیاز به جبرانسازهای  1از جمله ضرایب  تمام هارمونیکها

 نمیتوان از این طریق کلیه هارمونیکها را کنترل کرد.

در این روش کنترل، از ایجاد بازه های استفاده کرد.  (repetitive)رای حل این مساله میتوان از سیستم کنترل تکراری ب

در این شرایط، گین کنترل کننده در مدل دینامیکی سیستم  تاخیر و تغذیه برگشت با ضریب مثبت استفاده میشود.

بسیار باال بوده و امکان تعقیب مقادیر جریان و ولتاژ با خطای  1رایب کنترل تکراری برای کلیه هارمونیکها ائم از زوج و ض

حالت ماندگار صفر را در کلیه هارمونیکها فراهم میکند. عالوه بر این، عملکرد سیستم کنترل تکراری در مواجهه با 

 شود.سیستمهای تکفاز و نامتعادل دچار زوال نمی

تفاده از این نوع کنترل کننده برای تزریق جریانهای نامتعادل و هارمونیکی با توجه به مزایای سیستم کنترل تکراری، اس

به شبکه مناسب میباشد. لذا در این پایان نامه از این نوع کنترل کننده برای اتصال یک سیستم تکفاز به شبکه استفاده 

یرخطی، از این نوع کنترل کننده شبکه و بهبود کیفیت توان در مواجهه با بارهای غمیشود. همچنین برای بهبود عملکرد 

برای تزریق جریانهای هارمونیکی به شبکه استفاده میشود. همچنین، عملکرد این نوع کنترل کننده در مورد منابع تولید 

پراکنده  برای شارژ و دشارژ باتری و یک سیستم فتوولتاییک برای تزریق حداکثر توان ممکن به شبکه مورد ارزیابی قرار 

 میگیرد.

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد  ضرورتاهميت و  - د

احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدی كه در اين تحقيق مورد 

 :(گيرداستفاده قرار مي

 

یستمهای توزیع، و افزایش سیستمهای توزیع نامتعادل و تکفاز، الزم است از با توجه به رشد بارهای غیر خطی در س

منابع متصل به شبکه استفاده شود که با استفاده از آن مبدل  بتواند در شرایط نامتعادل برای  ی مناسبیسیستمهای کنترل

کنترل جریان و ولتاژ اینورتر تکفاز  و هارمونیکی نیز به درستی کار کند. به این منظور عملکرد کنترل کننده تکراری برای

 متصل به شبکه مورد بررسی قرار میگیرد. 
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پيرامون موضوع در داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه سوابق مربوطه )بيان مختصر مرور ادبيات و  -ه

 (:با ارائه منابع تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظریو نتايج  تحقيق

 

ها و  DG 2منابع توليد پراكنده كه (PEI)  1، مبدلهاي الكترونيك قدرت واسطDC با ماهيت  وليد تواندر منابع ت

بودن ولتاژ و  DCکنند نقش کلیدی دارند. با توجه به ها را به شبکه اصلی متصل می ESS 3سیستمهای ذخیره ساز انرژی

 ترین مبدل واسط برای اتصال اصلی DC/ACترهای ، اینورPVو  4ها از قبیل پیل سوختی DGجریان خروجی بسیاری از 

DG هایDC   به شبکهAC 5باشند. از میان انواع مختلف اینورتر، اینورتر منبع ولتاژمی  (VSI)  به دلیل ساختار ساده و

 برای  PEIترین اینورتر مورد استفاده به عنوان کنترل پذیری باال و همچنین به دلیل قابلیت تبادل دوطرفه توان، مرسوم

DGهای . با کنترل مناسب این مبدلها در شبکه[1]باشد ها میAC پایداری ،DG ها افزایش یافته و عملکرد آنها در

تاکنون روش های زیادی جهت کنترل اینورتر منبع ولتاژ مورد مقابله با اغتشاشات ناشی از منبع و یا شبکه بهبود میابد. 

ای موجود کنترل ولتاژ و جریان به روش کنترل خطی و کنترل جریان به روش تحقیق قرار گرفته است. در میان روش ه

هیسترزیس به دلیل حجم باالی مطالعات انجام شده، کارآیی مناسب و سادگی بیشترین مورد کاربرد را در موارد صنعتی 

ه و یا مدل فضای حالت . در روش کنترل خطی، مبدل الکترونیک قدرت با استفاده از توابع شبک [3],[2]پیدا کرده اند

. طراحی صورت گرفته در این روش بر اساس [4] مدلسازی می شود و با توجه به این مدل کنترلر مناسب طراحی می شود

پارامترهایی از قبیل حدفاز و بهره و پهنای باند صورت می گیرد. ضمنا کنترل کننده باید قادر به کنترل ولتاژ و جریان با 

فر باشد و ضمنا نسبت به اغتشاشات سیستم مقاوم باشد و حتی االمکان اثرات آنها را به صفر خطای حالت ماندگار ص

توضیح داده شده است پاسخ دینامیکی سریعی نسبت به تغییرات بار  [6]. در روش فیدبک حالت که در مرجع  [5]برساند

روشهای کنترل  [7]و  [5]در مراجع . دارد اما الزم است نسبت وظیفه سوییچها در هر دوره سوییچ زنی محاسبه شود

مذکور که  هایعالوه بر روش خطی مبتنی بر طراحی کنترل کننده در قاب مرجع سنکرون و ساکن معرفی شده است.

اند که هر یک خصوصیات خاص خود را دارد تری نیز ابداع شدهشایعترین روشهای کنترل می باشند، کنترلرهای پیشرفته

 deadمیکرو پروسسورها، کاربرد آنها نیز با پیشرفت روزافزونی مواجه شده است. روش کنترل  و با پیشرفت در زمینه

                                                 
1 Power electronic interface 
2 Distributed generation  
3 Energy storage systems 
4 Fuel cell 
5 Voltage source inverter 
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beat  به خوبی قادر به تعقیب ولتاژ مرجع می باشد ولی به شدت نیازمند به داشتن اطالعات فیلتر خروجی اینورتر می

رجع را داراست و دارای مزیت بدون قابلیت تعقیب سریع سیگنال م 6. روش کنترل مد لغزشی زمان گسسته [8]باشد

. ضمنا این کنترل کننده نسبت شرایط مختلف بار و یا شبکه مقاوم بوده و کارایی آن [9] فراجهش بودن پاسخ می باشد

 کمتر با زوال مواجه می شود. در کنترل

آن نیاز به الگوریتمهای شوند و در ه میببردارهای سوییچینگ مستقیما در ریزپردازنده و کنترل کننده محاس 7شبینپی

شود . در این روش حد پایداری سیستم افزایش یافته و سیگنال مرجع به درستی تعقیب می[10] باشدسوییچینگ نمی

. روش کنترل [11] ولی در این کنترل کننده اطالع از مقادیر دقیق پارامترهای سیستم جهت پیشبینی پاسخ ضروری است

آورد و همچنین در آن نیازی به اطالع از مدل دقیق سیستم م را در برابر شرایط مختلف فراهم مییک کنترلر مقاو 

برای  [13]داراست. در مرجع  . با این حال این کنترل کننده عملکرد ضعیفی در قبال بارهای غیر خطی[12] باشدنمی

نده با قاب مرجع سنکرون همرا با کنترل کننده کنترل جریان اینورتر در حضور شبکه با ولتاژ هارمونیکی، از کنترل کن

از روش کنترل  [14]های رزونانسی با فرکانسهای رزونانس برابر با مولفه های هارمونیکی استفاده شده است. در مرجع 

 THD 8تکراری استفاده شده است. در این روش کنترل، خطای حالت ماندگار به صفر رسیده و توزیع هارمونیک نهایی

. در این روش کنترل،  [15] باشدیابد. اساس عملکرد این روش بر پایه ایجاد بازه های تاخیر در سیستم کنترل میکاهش م

گین کنترل کننده در فرکانس اصلی و فرکانسهای هارمونیکی بسیار باال بوده که منجر به تعقیب مراجع جریان با فرکانس 

، از روش کنترل تکراری برای کنترل منبع ولتاژ [21]-[16]مراجع  شود. درمولفه اصلی و هارمونیکی با خطای صفر می

، روش کنترل تکراری در اینورترهای سه فاز مورد استفاده قرار گرفته [24]-[22]تکفاز استفاده شده است. در مراجع 

 است.برای فیلترهای فعال سه فاز استفاده شده  [26]و  [25]است. همچنین از روش کنترل تکراری در مراجع 

[1] D. Zhi, L. Xu, and B. W. Williams, “Improved direct power control of grid-connected DC/AC 

converters,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, no. 4, pp. 1280–1292, May. 2009. 

[2] M. Carpita, M. Mazzucchelli, S. Savio, and G. Sciutto, “A new PWM control system for UPS 

using hysteresis comparator,” in Proc. IEEE IAS Annu. Meet., Atlanta, GA, 1987, pp. 749–754. 

[3] N. Pogaku, M. Prodanovic, and T. C. Green, “Modeling, analysis and testing of autonomous 

operation of an inverter-based microgrid,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 2, pp. 613–

625, Mar. 2007. 

                                                 
6 Discrete sliding mode 
7 Predictive controller 
8 Total harmonic distortion 
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[4] A. Timbus, M. Liserre, R. Teodorescu, P. Rodriguez, and F. Blaabjerg, “Evaluation of current 

controllers for distributed power generation systems,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 3, 

pp. 654–664, Mar. 2009. 

[5] F. Blaabjerg, R. Teodorescu, M. Liserre, and A. V. Timbus, “Overview of control and grid 

synchronization for distributed power generation systems,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 

5, pp. 1398–1409, Oct. 2006. 

[6] S. Jung and Y. Tzou, “Sliding mode control of a closed-loop regulated PWMinverter under large 

load variations,” in Proc. IEEE Power Electron. Spec. Conf. (PESC) Rec., Seattle, WA, 1993, pp. 

616–622. 

[7] R. Cardenas, C. Juri, R. Pe˜na, P.Wheeler, and J. Clare, “The application of resonant controllers 

to four-leg matrix converters feeding unbalanced or nonlinear loads,” IEEE Trans. Power Electron., 

vol. 27, no. 3, pp. 1120–1129, Mar. 2012. 

[8] T. Kawabata, T. Miyashita, and Y. Yamamoto, “Dead beat control of three phase PWM 

inverter,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 5, no. 1, pp. 21–28, Jan. 1990. 

[9] S. Buso, S. Fasolo, and P. Mattavelli, “Uninterruptible power supplymultiloop control employing 

digital predictive voltage and current regulators,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 37, no. 6, pp. 1846–

1854, Nov./Dec. 2001. 

[10] J. C. Moreno, J. M. E. Huerta, R. G. Gil, and S. A. Gonzalez, “A Robust Predictive Current 

Control for Three-Phase Grid-Connected Inverters,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 6, pp. 

1993–2004, Jun. 2009. 

[11] P. Cortes, J. Rodriguez, D. E. Quevedo, and C. Silva, “Predictive current control strategy with 
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2008. 

[12] T. S. Lee, S. J. Chiang, and J. M. Chang, “H loop-shaping controller designs for the single-
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 )ذيل اين قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود( تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوری  – و

 

استفاده از روش کنترل تکراری برای اینورتر تکفاز متصل به شبکه با قابلیت تزریق جریان تکفاز و هارمونیک به شبکه 

. همچنین عملکرد این سیستم کنترل برای شارژ و دشارژ برای بهبود کیفیت توان شبکه در این پایان نامه بررسی میشود

باتری متصل به شبکه و کنترل ولتاژ یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه برای جذب حداکثر توان مکن مورد بررسی 

 قرار میگیرد.

 
  :اهداف ويژه و كاربردی(كلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

 

امه انتقال توان کنترل شده به شبکه با هر شکل موج ولتاژی میباشد. با توجه به این که گین کنترل هدف اصلی این پایان ن

کننده جریان به روش تکراری در کلیه هارمونیکها بسیار باالست، این نوع کنترل کننده باید بتواند کلیه هارمونیکهای 

 مورد نیاز بار را تامین و به شبکه تزریق کند. 

 

 
)به عبارت ديگر  ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازمانت داشتن هدف كاربردی، نام بهرهدر صور –ح 

 :محل اجرای مطالعه موردی(

 

 
 :اهداف تحقيق( مطابق با)تحقيقهای و فرضيهسؤاالت   -ط

 
 بررسی امکان تزریق جریان به شبکه نامتعادل و تکفاز از طریق کنترل کننده تکراری. -1

 ی امکان تولید شکل موجهای جریان آلوده به هارمونیک و تزریق آن به شبکه از طریق کنترل کننده تکراری.بررس -2

 انتقال توان از سیستم فتوولتاییک به شبکه با کنترل ولتاژ سیستم فتولتاییک برای جذب حداکثر توانن ممکن. -1

 به عنوان یک منبع تولید پراکنده. بررسی عملکرد دوطرفه مبدل متصل به شبکه برای شارژ و دشارژ باتری -4

 
 :(با استناد به منابع كاربردي و عملياتي )به صورت مفهومياصطالحات فني و تخصصي  ها وف واژهتعري -ی
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شود که توسط آن شکل موج، اندازه، فرکانس، فاز و دامنه متغیرهای مبدل الکترونیک قدرت: به سیستمهایی اطالق می

، DC/DCار به مقدار دیگر تغییر میکند. مرسوم ترین مبدلهای الکترونیک قدرت مبدلهای ولتاژ و جریان از یک مقد

DC/AC ،AC/DC ،AC/DC/AC،  AC/AC .می باشند 

 و بالعکس اطالق میشود. DCبه  AC: به مبدلهای الکترونیک قدرت برای تبدیل کمیات ولتاژ و جریان اینورتر

برابر  (Set Point)توسط آن متغیرهای تحت کنترل با مقادیر مرجع  سیستم کنترل: به سیستمهایی گفته میشود که

 میشوند.

منابع تولید پراکنده: منابع تولید توان غیر متمرکز که با ظرفیتهای پایین در نقاط مختلف سیستم قدرت به شبکه متصل 

رین منابع تولید پراکنده میشوند. سیستمهای فتوولتاییک، باتریها، پیل سهای سوختی و توربینهای بادی از اصلی ت

 هستند.

سیستم کنترل تکراری: یک روش کنترل بر پایه ایجاد بازه های تاخیر و فیدبک با ضریب مثبت است که در آن گین کنترل 

 کننده در مولفه اصلی و کلیه هارمونیکها بسیار باال میباشد.

 :تحقيقروش شناسي -5

 
و استانداردهای ، تجهيزات ده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع دا -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيك(: مورد استفاده 

گردآوري اطالعات »تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در  و« هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «اوليه

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ارائه گردد. 
دید جامعی نسبت به عملکرد : با استفاده از کتابهای مرجع در زمینه الکترونیک قدرت و سیستمهای کنترل، 1مرحله 

 شود.و کنترل کننده های آنان به دست آورده می AC/DCمبدلهای الکترونیک قدرت 

: پس از شناخت اصول عملکرد مبدلهای الکترونیک قدرت و کنترل کننده های آن، سیستمهای کنترل مناسب 2مرحله 

 گیرد.مورد بررسی قرار می

از سیستم مورد مطالعه به دست آمده و درک مسائل مربوطه میسر شده است. لذا : در مراحل قبل، شناخت کافی 1مرحله 

در این مرحله به مرور مطالعات انجام شده توسط دیگر محققین پرداخته میشود. با توجه به سطح باالی مقاالت ژورنال 

 میگردد.از این دو منبع برای بررسی کارهای انجام شده استفاده  Elsevierو  IEEEمنتشر شده در 
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: با شناخت از تحقیقات قبلی، نقاط ضعف و قسمتهای کمتر کار شده مشخص شده و مطالعاتی برای حل آنها 4مرحله 

صورت میگیرد. در این مرحله ایده مطرح شده به سیستم تحت مطالعه اعمال شده و سیستمهای الکترونیک قدرت و 

 کنترل طراحی میشوند.  

مورد ارزیابی قرار میگیرند.  MATLAB/Simulinkتوسط شبیه سازی در نرم افزار : سیستمهای معرفی شده 5مرحله 

 برای رفع کاستیهای سیستم معرفی شده ممکن است الزم باشد مجددا به مراحل قبل مراجعه شود.

 .شود: پس از حصول پاسخهای مطلوب از شبیه سازیها، گزارش مربوط به عملکرد سیستم تهیه می6مرحله 

 
 

 اندازه گيری متغيرها: و رهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسيمتغي  -ب

 مقايسه شكل موجهاي مراجع ولتاژ و جريان و مقادير واقعي توليد شده در سيستم.

 نمايش شكل موج ولتاژ سيستم توزيع در حضور و عدم حضور سيستم كنترل تكراري

 ليد پراكندهنمايش توان توليد شده توسط منبع تو

و فاكتور نامتعادلي  THD%نمايش متغيرهاي تعريف كننده كيفيت توان شبكه مانند توزيع نهايي هارمونيك 

(Unbalance Factor) 
غيره( و  برداریفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوری داده

 

وری اطالعات به صورت کتابخانه ای است و از طریق بررسی کتب و مقاالت منتشر شده در موسسات معتبری روش گردآ

 به دست آورده میشوند.  IEEE, Elsevier, Springerچون 

 گيری و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماری، روش نمونه –د 

 
 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

 

بینی شده و بر مبنای شود و با توجه به این مدل عملکرد سیستم پیشسیستم مورد نظر از طریق معادالت ریاضی مدل می

با  MATLAB/Simulinkسازی در محیط شود. در نهایت نتایج حاصل از شبیهاین مدلسازی سیستم کنترل طراحی می

 شود. نتایج پیشبینی شده مقایسه شده و صحت مدلسازی بررسی می

 :)به ترتيب حروف الفبا( منابع مورد استفاده -ث

 

1- Elsevier Journal on Electric Power Systems Research 
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2- Elsevier Journal on Electrical Power and Energy Systems 

3- IEEE Transactions on Energy Conversion 

4- IEEE Transactions on Industrial Electronics 

5- IEEE Transactions on Power Electronic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -6

 خير  باشد؟  بلي آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي

آزمايشگگاه، تجهيگزات، مگواد و وسگايل مگورد نيگاز در ايگن        در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع 

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

  

 

  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
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 انجام تحقيق: بندی زمان -7

 

 ....................... تاريخ اتمام: -ج.............. ........ :مدت زمان انجام تحقيق -ب ................. .............. :تاريخ شروع -الف

 

اي( و مدت زمان مورد نياز براي ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است كليه فعاليتتذكر: 

 االمكان رعايت گردد.بوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتيبيني و در جدول مرهر يك، به تفكيك پيش
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و ارائه گزارش پيشرفت کار پيش بينی زمان بندی فعاليت ها ومراحل اجرايی تحقيق  

 شرح فعاليت رديف
 زمان کل

 )ماه( 

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 توجه:

 جرايی پايان نامه حتی االمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.زمان و نوع فعاليت های ا -1

 ماه می باشد. 12حداکثر  ماه و 6رشناسی ارشد اقبول برای پيش بينی مراحل مطالعاتی و اجرايی پايان نامه ک حداقل زمان قابل -2
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخ   امضاء                     خانوادگي دانشجو: و نامنام 

-  
 

 يختار   امضاء                    :راهنما خانوادگي استاد نام و نام

1-  

 
 

 تاريخ   امضاء    :خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1-   
 

2-   
 

 تاريخ   امضاء                       كميته نظارت بر تحقيقعضو  خانوادگينام و نام

1- 
 

 يبا حضور اعضا واحد علوم و تحقيقات اردبيل.... در محل شوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ........................

.......................................................................................... » ................................ با عنوانآقاي/ خانم   نامه پايانمربوطه تشكيل و موضوع 

 بررسي و به تصويب رسيد......................... «  ............................................................................................................................................

 
 تاريخ     امضاء     شورا یخانوادگي اعضانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 
 

 تاريخ     امضاء                                         يرگروه: خانوادگي مدنام و نام
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  ه:گادانش (پژوهشي)شورای  صورتجلسه -9
     

 ..................كارشناسي ارشد گروه .................... دانشجوي مقطع ................ آقاي/خانمنامه موضوع و طرح تحقيق پايان

......... بگا عنگوان ....................................................................................................................   .................گرايش ............

 (پژوهشگي )شگوراي    ........................... اسگت، در جلسگه مگور    تخصصگي مربوطگه رسگيده    گگروه  ه به تصويب كميتگه  ك

 : طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء هانشگاد

 قرار نگرفت                                                     قرار گرفت

 خانوادگينام و نام رديف
 نوع رأي

 توضيحات محل امضاء
 مخالف موافق

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
 تاريخ                امضاء                  ه:گانام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانش

   

 

 تاريخ   امضاء     گاه:يس دانشئخانوادگي ر نام و نام
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 اين فرم بايد توسط دانشجو تکميل شود
 
 

  ن مركزی دانشگاه آزاد اسالميفرم سازما

 

      
 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

    نام واحد دانشگاهي: 

 : نامه كارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 :خانوادگي دانشجو:                                                                          نيمسال تحصيلينام و نام
 

 نامه:دانشجويي:                                                                                         تعداد واحد پايانشماره

 رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته:
 

   علوم پايه                                    علوم انساني                                     مهندسي فني و 
             هنر                                           كشاورزي 

 خانوادگي استاد راهنما:                                                                        رشته تحصيلي:نام و نام

 شناسايي استاد راهنما:كد                                     استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:            :                                                         1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:             :                                                        2خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:              مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 
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 1فرم شماره 
  

 

 ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسیفرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان

 
 

........................، دانشجوي نامه / رساله، خانم/آقاي ...............اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

.... با عنوان مقطع........................... رشته .......................................... گرايش........................................

..................................................................................«................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

 اردبيلبدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات شويم مي متعهد

نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور )در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، 

 اكتشاف و ...( اقدام ننمائيم.

 

 

 
      ما:خانوادگی استاد راهننام و نام

         تاریخ و امضاء

 

 

 

 خانوادگی استاد مشاور:نام و نام     خانوادگی استاد مشاور:نام و نام

 تاریخ و امضاء        تاریخ و امضاء

 

 

 

است، فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده ...................درتاریخ 

  دریافت گردید. 

 

 هگااء مدیر پژوهش دانشامض       
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                              2فرم شماره 
 

 

 ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسیفرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان
 

........................ رشته اينجانب ............................................. دانشجوي ورودي ............................ مقطع ......

 ام تحت عنوان:نامه/رساله................................ گرايش ................................................. كه موضوع پايان

................................................................................................«.................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................»......  

 :گردمهدميدر شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متع

/ رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم نامهكليه مطالب و مندرجات پايانالف(  

ها، جداول و نمودارهاي ديگران تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول

، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد نامه/رسالهدر پايان

 گردد. 

نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر صورتيكه از  ب( در

بوده  اردبيلگونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 

 و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

ج( در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق 

تغيير عنوان  اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطالع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به

 باشد.نامه يا ساير اقدامات حقوقي ميپايان
 

 خانوادگی دانشجو نام و نام

         تاریخ و امضاء
 

 

در تاریخ .................... فرم مزبور که توسط آقای/ خانم ................................به امضاء رسیده است، 

 دریافت گردید.

 گاهدانش امضاء مدیر پژوهش        
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  5فرم شماره 

 

اينجانبان اساتيد راهنما و مشااور پاياان ناماه / رسااله خاانم / آقااي ........................................... دانشاجوي مقطاع         

كلياه توليادات علماي مساتخرج از     شويم در ..................... رشته ...................................... گرايش ....................... متعهد مي

اين پايان نامه / رساله )اعم از مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، اختراع و ....( كه به منظور استفاده از تساهيالت تشاويقي،   

گاردد، نسابت باه درج    سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علمي )اعضاء هيات علمي واحد و ....( ارائه مي

شگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زير اقادام نماائيم. باديهي    آدرس دقيق دان

است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشااهده نماياد نسابت باه تصاميم      

 نمائيم.اقط مياتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و س

     نام و نام خانوادگي استاد راهنما:  

      تاريخ و امضاء:

 

 

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  نام و نام خانوادگي استاد مشاور:                                                

 تاريخ و امضاء:                  تاريخ و امضاء:                                                       

 

 
 

............گرايش .................... متعهد اينجانب .................................... دانشجوي ورودي ........................ مقطع .................... رشته ..........

ام با عنوان رساله شوم در كليه توليدات علمي مستخرج از پايان نامه /مي

«.................................................................................................................................................................................................... .................................

.............................................................................................................................................»........................................................................................ 

ه از تسهيالت تشويقي و سفرهاي علمي و ..... نسبت به درج آدرس دقيق دانشگاه و واحاد و  به منظور تسويه حساب و يا استفاد

ايطي و در هار  ررعايت ترتيب و توالي آن بصورت ذيل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمايم. بديهي است چانچه تحات هار شا   

شده هيچگونه ادعايي نداشاته و حاق هار گوناه      زمان، دانشگاه خالف موارد ذكر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ

 نمايم. اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي

  

 

 

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو:        

 

 تاريخ و امضاء: 
 


