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- طرح کنترلی در دستگاه مختصات سنکرون برای ساختار دوگان بهساز یکپارچه کیفیت توان با استفاده از کنترل تناسبی، در این مقاله:چکیده
 فیلتر فعال سری بهصورت یک منبع جریان سینوسی و فیلتر فعال موازی بهصورت یک منبع ولتاژ، در ساختار دوگان کنترل.رزونانسی ارائه شدهاست
 ت مرکز اصلی این مقاله بر طراحی بهینه فیلترهای غیرفعال خروجی مبدلها بوده که کاهش اندازه و هزینه کل سیستم را.سینوسی کنترل میشود
، عالوه بر تضعیف هارمونیکی بهتر با کاهش اندوکتانس سری سیستم، در خروجی فیلتر فعال سریLCL  همچنین بهکارگیری یک فیلتر.به دنبال دارد
 با حذف مقاومت فیلترهای غیرفعال خروجی و فیدبک، برای تأمین پایداری موردنیاز سیستم و کاهش تلفات.موجب بهبود دینامیک سیستم شدهاست
 مطابق نتایج بهدستآمده بهساز یکپارچه. میراسازی نوسانات در هر دو فیلتر بهصورت فعال پیادهسازی شدهاست،جریان خازن به سیستم کنترل
 هارمونیکها و فروافتادگی ولتاژ و همچنین جبرانسازی جریان هارمونیکی بار غیرخطی را با سرعت،کیفیت توان با طرح کنترل پیشنهادی نامتعادلی
. مؤید عملکرد مؤثر این ساختار تخت شرایط متفاوت استMATLAB  نتایج شبیهسازی بهدستآمده در محیط.و دقت مناسب انجام دادهاست
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.
Abstract: In this paper, a synchronous reference frame control scheme is presented to control a Dual unified power quality conditioner
(UPQC) using Proportional-Resonant Controllers.in Dual control strategy, the series active filter is controlled as a sinusoidal Current
source and shunt active filter is controlled as a sinusoidal voltage source. The main focus of this paper is to present the optimal design
procedure of output passive filters of the converters. This results in decrease of cost and bulkiness of the overall system. On the other
hand, by using a LCL filer at the Series active filter output, better attenuation of high order harmonics as well as increased dynamic is
achieved. In order to accede system required stability and reduce the system losses, the oscillations in both active filters are actively
damped. In this case, the series damping resistors are eliminated and the capacitor current is used as feedback to the control system.
The UPQC with the proposed scheme not only is capable of reducing unbalances, harmonics and voltage sag in grid voltage, but also
compensates the harmonic currents of nonlinear load. Simulations in MATLAB software environment demonstrates the effective
performance of the system under different conditions.
Keywords: Active power filter, unified power quality conditioner, dual unified power quality conditioner, active damping, LCL filter.
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 -1مقدمه

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

در سالهای اخیر روشهای زیادی بهمنظور بهبود عملکرد و
همچنین کنترل بهینه مبدلهای بهساز یکپارچه کیفیت توان پیشنهاد

کاربرد جبرانسازهای کیفیت توان در سیستم توزیع طی سالیان اخیر با
توجه به افزایش روزافزون بارهای غیرخطی متصلبهشبکه ،افزایش
چشمگیری داشتهاست .این امر موجب بروز مشکالت کیفیت توانی نظیر
نامتعادلی و یا فروافتادگی/باالزدگی در ولتاژ شبکه میشود که عملکرد
بارهای حساس را تحت تأثیر قرار میدهد .استفاده از فیلترهای فعال به
منظور حل مشکالت مرتبط با ولتاژ بار و جریان شبکه ازجمله راهکارهایی
است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کردهاست [.]1
این فیلترها بهصورت سری و یا موازی با سیستم قدرت متصل شده و
برای جبرانسازی هارمونیکها ،متعادلسازی بار ،تأمین توان راکتیو بار
و جبرانسازی جریان سیم نول مورداستفاده قرار میگیرند .این فیلترها
همچنین قابلیت اتصال بهصورت ترکیب یک فیلتر فعال سری و یک
فیلتر فعال موازی بهصورت مجتمع را دارند که به بهساز یکپارچه کیفیت
توان نیز شناخته میشود[ .]2در این ترکیب اغلب فیلتر فعال موازی به
صورت یک منبع جریان غیرسینوسی کنترل شده و جبرانسازی جریان
هارمونیکی بار را بر عهده داشته و فیلتر فعال سری که بهصورت یک
منبع ولتاژ غیرسینوسی کنترل میشود ،وظیفه جبرانسازی ولتاژ شبکه
را بر عهده دارد .دراینصورت با استفاده از یک بهساز یکپارچه کیفیت
توان حتی باوجود هارمونیک در جریان بار و ولتاژ شبکه ،میتوان از وجود
یک ولتاژ تنظیمشده ،با میزان هارمونیک پایین دو سر بار اطمینان حاصل
کرد [.]3

دستیابی به اهداف فوق استفاده از سیستمهای تولید مرجع پیچیده و

امروزه بهطور عمده از دو روش جهت کنترل فیلترهای فعال در بهساز
یکپارچه کیفیت توان استفاده میشود .این روشها عبارتاند از
روشهای مبتنی بر تئوری توانهای لحظهای و دستگاه مختصات
سنکرون .در بیشتر کاربردها مبتنی بر روشهای ذکرشده ،تولید جریان
و ولتاژ مرجع فیلترها برمبنای استخراج محتوای هارمونیکی بوده و
درنتیجه سیستم  PWMخروجی با ولتاژها و جریانهای غیرسینوسی
سروکار دارد [ .]4-9واضح است که در برخی از این روشها ،مؤلفههای
هارمونیکی ولتاژ و جریان با استفاده از روشهای بسیار پیچیده بهدست
میآید[ .]7-9بههمینمنظور تحقیقات در دهه اخیر معطوف به استفاده
از ساختارهای کنترل با پیچیدگی کمتر و حتیالمقدور بدون نیاز به
استخراج محتوای هارمونیکی موج مرجع بودهاست.
در [ ، ]10روش جدیدی برای کنترل تجهیزات جبرانساز کیفیت
توان ارائهشده که در آن فیلتر فعال سری از طریق یک حلقه جریان و
فیلتر فعال موازی از طریق یک حلقه ولتاژ کنترل میشود .این ساختار
کنترل در بهساز یکپارچه کیفیت توان نیز مورداستفاده قرار گرفت که
بهعنوان ساختار دوگان بهساز یکپارچه کیفیت توان نیز شناخته میشود
[ .]11-15در روش فیلتر فعال موازی بهصورت یک منبع ولتاژ سینوسی
و فیلتر فعال سری بهصورت یک منبع جریان سینوسی کنترل میشود.
استفاده از این روش باعث طراحی بهینه فیلترهای خروجی و کاهش
تلفات کلیدزنی به علت استفاده از مدوالسیون پهنای پالس سینوسی
خواهدشد.

 PWMپیشرفته همراه با افزایش فرکانس کلیدزنی است [.]15 ,14
علیرغم کاهش ریپل موج خروجی با افزایش فرکانس کلیدزنی،
تلفات کلیدزنی افزایش و راندمان سیستم در این حالت کاهش مییابد.
یک راهکار دیگر استفاده از فیلتر  Lو  LCدر خروجی مبدلها میباشد
که باوجود ساختار ساده ،نیاز به مقادیر بزرگ سلف و خازن برای عملکرد
مناسب آنها وجود دارد که خود باعث افزایش حجم سیستم و کاهش
سرعت پاسخ آن میشود[ .]12اشکال دیگر این فیلترها وابستگی شدید
فرکانس رزونانس آنها به امپدانس شبکه است .یک راهحل مناسب در
کاربردهای فیلتر فعال استفاده از فیلترهای  LCLمیباشد .در این نوع
فیلتر وابستگی بین فرکانس رزونانس و امپدانس شبکه کمتر بوده و حتی
باوجود مقادیر کوچک اندوکتانس ،ریپل خروجی کمتری ایجاد میکند.
بهعلت خاصیت تضعیف مناسب برای فرکانسهای بیشتر از فرکانس
رزونانس ،امکان کاهش فرکانس کلیدزنی در این حالت وجود دارد.
بنابراین با توجه به مشخصه مناسب این نوع فیلتر و نیازهای کنترلی در
بهساز یکپارچه کیفیت توان در ساختار پیشنهادی از یک فیلتر LCL
در خروجی مبدل سری و از یک فیلتر  LCدر خروجی مبدل موازی
استفاده میشود.
ازسویدیگر استفاده از فیلترهای  LCو  LCLدر خروجی مبدلها
میتواند منجربه بروز رزونانسهای نامطلوب در سیستم و ناپایداری شود.
استفاده از یک عنصر غیرفعال همانند مقاومت سری با خازن فیلتر یکی
از راههای میراسازی نوسانات است [ .]16اما این روش دارای معایبی
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شدهاست .در [ ،]12 ,11بهمنظور کاهش پیچیدگی تولید سیگنالهای
مرجع با استفاده از تئوری محورهای گردان ،مبدلها از طریق استخراج
مؤلفه توالی مثبت جریان و ولتاژ کنترل میشوند .در [ ]13برای درک
بهتر ،مقایسه تئوری و آزمایشگاهی بین ساختار و عملکرد حالت ماندگار
بهساز کیفیت توان سنتی و ساختار دوگان آن انجام گرفتهاست .در []14
طرح کنترل در دستگاه مختصات مرجع با تکیهبر کنترل کالسیک و
بدون نیاز به کنترل دیجیتال مبتنی بر حلقههای کنترل ولتاژ و جریان
بهترتیب برای کنترل فیلترهای فعال موازی و سری ارائه شدهاست .عالوه
بر کنترلکنندههای ذکرشده ،در [ ]15نیز از یک ساختار چهار ساق با
قابلیت جبران جریان هادی نول بهمنظور استفاده در سیستم سه فاز
چهارسیمه پیشنهاد شدهاست.
در تمامی روشهای ذکرشده در باال مبتنی بر ساختار دوگان کنترل،
همچنین روشهای سنتی کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان که در
[ ]6بهطور مفصل به آن پرداختهشده ،هدف اصلی افزایش کیفیت توان
دریافتی بار در کنار کاهش هزینهها و تلفات سیستم کلی میباشد.
عالوهبراین کاهش هارمونیکهای تولیدی مبدلها که توسط استانداردها
( 519-1992 -IEEEو  )IEC 61000-3-2محدود شده ،یکی دیگر از
اهداف طراحی محسوب میشود .یک راه پرهزینه و پیچیده بهمنظور
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ازجمله اتالف توان و کاهش قابلیت حذف ریپل کلیدزنی میباشد.
بهمنظور رفع مشکالت باال با فیدبک گرفتن از جریان خازن فیلترهای
خروجی به سیستم کنترلی ،یک میراسازی مجازی به وجود میآید.
دراینصورت میراسازی نوسانات بدون افزایش تلفات انجام خواهدگرفت
[.]18 ,17
هدف این مقاله ،طراحی کنترلکننده در دستگاه مختصات سنکرون
بر مبنای ساختار دوگان کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان بوده
بهطوریکه با حفظ ویژگیهای کنترل اصلی ،موجب بهبود عملکرد
سیستم کنترل و افزایش دقت آن در مقایسه با نمونههای پیشین
شدهاست .این شیوه کنترل برخالف دیگر روشهای کنترل نظیر
کنترلکنندههای مبتنی بر تئوری توانهای لحظهای و دستگاه مختصات
مرجع ،امکان جبرانسازی تمامی مسائل کیفیت توان نظیر اعوجاج ولتاژ
شبکه را بدون افزایش حجم و پیچیدگیهای سیستم کنترل فراهم
میکند .عالوهبراین ،استفاده از فیلتر  LCLدر خروجی مبدل سری ،عالوه
بر کاهش سلف سری سیستم باعث کاهش اعوجاج هارمونیکی کل جریان
شبکه در فرکانس کلیدزنی ثابت شدهاست .بهرهگیری از میراسازی فعال
در کنترلکننده اصلی با استفاده از فیدبک جریان خازن فیلتر نیز موجب
کاهش تلفات میراسازی و افزایش راندمان سیستم پیشنهادی شدهاست.

 -2مدار قدرت
مدار قدرت بهساز یکپارچه کیفیت توان شامل دو مبدل که بهصورت
پشتبهپشت ازطریق پیوند  DCمتصل شدهاند و فیلترهای غیرفعال
خروجی آنها در شکل ( )1نشان داده شدهاست .فیلتر فعال سری
ازطریق سه ترانسفورمر تکفاز به شبکه متصلشده درحالیکه فیلتر
موازی بهطور مستقیم دو سر بار متصل شدهاست .استفاده از یک خازن
در پیوند  DCنیاز به حلقه متعادلسازی ولتاژ در سیستم کنترل مبدل
سری را مرتفع خواهدساخت.
 -1-2طراحی فیلترهای غیرفعال خروجی
ساختار پیشنهادی این مقاله برای بهساز یکپارچه کیفیت توان بهمنظور
رسیدن به نیازهای جبرانسازی از یک فیلتر  LCLدر خروجی فیلتر
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فعال سری و یک فیلتر  LCدر خروجی مدار فیلتر فعال موازی بهره
میبرد .عناصر غیرفعال شامل  Cs ،Lp ،L2s ،L1sو  Cpمیباشند که در ادامه
طراحی میشود.
 -1-1-2طراحی عناصر غیرفعال فیلتر مبدل سری
فیلتر فعال سری وظیفه جبرانسازی جریان هارمونیکی بار بهمنظور
قرارگرفتن  THDجریان شبکه درمحدوده مجاز باتوجهبه استانداردهای
( IEEE 519-1992و  )IEC 61000-3-2را دارد .بهمنظور رسیدن به پاسخ
مطلوب در خروجی فیلتر فعال سری از یک فیلتر  LCLاستفاده
شدهاست .این نوع فیلتر تضعیف  60 dB/Decرا برای فرکانسهای بیشتر
از فرکانس رزونانس تأمین میکند .طراحی بهینه پارامترهای این نوع
فیلتر ،کاهش اندازه اندوکتانس خروجی ،همچنین کاهش سایز و هزینه
فیلتر خروجی را در پی دارد .عالوهبرآن کاهش اندازه اندوکتانس خروجی
منجربه کاهش اندوکتانس سری سیستم و افزایش سرعت پاسخ در
مقایسه با فیلترهای  Lو  LCخواهدشد .طراحی فیلتر  LCLبا هدف
بهبود عملکرد فیلتر در مراجع بسیاری موردبررسی قرار گرفتهاست[,16
 .]20 ,19الگوریتم طراحی فیلتر  LCLباید ویژگیهایی نظیر کمترین
افت ولتاژ روی اندوکتانس ،کمترین مقدار انرژی تولیدی توسط خازن
فیلتر ،کمترین تلفات میراسازی و همچنین انعطافپذیری نسبت به تغییر
پارامترهای دیگر سیستم مانند امپدانس شبکه میباشد[.]20
ساختار کلی فیلتر  LCLخروجی فیلتر فعال سری با اتصال  Yدر شکل
( )1نشان داده شدهاست .در این ساختار 𝑠 𝐿1و 𝑠 𝐿2بهترتیب اندوکتانس
سمت منبع و مبدل و 𝑠𝐶 خازن فیلتر میباشد .ازآنجاکه مقاومتهای
سری موجب میرایی نسبی سیستم خواهندشد از تمامی مقاومتها در
روند طراحی چشمپوشی میشود .اگرچه ازلحاظ کاهش تلفات بهترین
حالت محسوب میشود .شکل ( )2مدل فیلتر فعال موازی را همراه با
فیلتر غیرفعال خروجی زمانی که ولتاژ مبدل موازی صفر است را نشان
میدهد .در این شکل 𝑣𝑐𝑠 ، 𝑖𝑠 ، 𝑖𝑐𝑠 ، 𝑖𝑓𝑠 ،و 𝑚𝑉 بهترتیب جریان خروجی
مبدل ،جریان ورودی خازن ،جریان خروجی فیلتر ،ولتاژ خازن و ولتاژ
مدوالسیون میباشد .تابع انتقال خروجی جریان شبکه به ورودی ولتاژ
مبدل با استفاده از تبدیل میسون بهصورت زیر بیان میشود:

شکل  :1مدار قدرت بهساز یکپارچه کیفیت توان

Serial no. 85

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

 /954مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

()1

𝑁∑
𝑠𝐼
𝑘𝐺 𝑘=1
=
𝑚𝑉
∆

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

= )𝑠( 𝑠𝑝𝐺

⋯ ∆= 1 − ∑ 𝐿𝑖 + ∑ 𝐿𝑖 𝐿𝑗 … + (−1)𝑚 ∑ … +

که در معادله باال ∆ و 𝑘𝐺 بهترتیب نشاندهنده معادله مشخصه و مسیر
پیشرو سیستم بوده و 𝑖𝐿 و 𝑖𝐿 بهره حلقههای سیستم و حاصلضرب هر
دو حلقه را نشان میدهد .بهاینترتیب تابع تبدیل سیستم شکل ( )2به
صورت زیر قابلبیان است:
𝑠𝐼
𝑚𝑉

()2

= )𝑠( 𝑠𝑝𝐺

()7

1
1
=
𝐹𝜇 = 274.2
2𝜋𝑓𝑠 𝑍𝑏 2𝜋 × 60 × 9/68

= 𝑏𝐶

مدوالسیون و همچنین درنظرگرفتن نوع میراسازی نوسانات آمدهاست،

= )𝑠( 𝑠𝑝𝐺

در این مقاله مقدار  𝑘 = 4انتخاب میشود .ازطرفی بهمنظور عملکرد

𝑠𝐼
𝑚𝑉
𝑠3

𝑠𝐶 𝑠𝐿1𝑠 𝐿2

=

فرکانس رزونانس فیلتر در حالت اتصال خازن بهصورت ستاره برابراست
با:
𝑠𝐿1𝑠 + 𝐿2
( = 𝜔𝑟𝑒𝑠 2
)
𝑠𝐶 𝑠𝐿1𝑠 𝐿2

عبارت ( )3را میتوان بهصورت زیر گسترش داد:
()4

()6

𝑉𝑙−𝑙 2 2202
=
𝛺 = 9.68
𝐿𝑃
5000

= 𝑏𝑍

𝑖𝐾
𝐿1𝑠 𝐿2𝑠 𝐶𝑠 𝑠 3
=
−1
−1
(1−
+
)
𝐿1𝑠 𝐶𝑠 𝑠 2 𝐿2𝑠 𝐶𝑠 𝑠 2

𝑖𝐾
𝑠) 𝑠+ (𝐿1𝑠 + 𝐿2

()3

ازطرفدیگر مقدار بهینه ضریب  μدر عملکرد مؤثر فیلتر نقش بسزایی
ایفا میکند .مقدار بهینه این پارامتر در [ ]20برابر با  𝜇 = 1بهدست
آمدهاست که در این حالت ،مقدار کمینه 𝑠𝐶 𝑇 𝐿 در معادله ( )4حاصل
میشود .کاهش اندوکتانس 𝑇 𝐿 ،کاهش افت ولتاژ روی اندوکتانس را به
دنبال خواهدداشت .همچنین ،با مقدار ثابت 𝑇 𝐿 ،کاهش 𝑠𝐶 بهمعنای
کاهش توان راکتیو مصرفی فیلتر میباشد .مقادیر عناصر فیلتر بهصورت
درصدی از مقادیر مبنا محاسبه میشوند.

(1 + 𝜇)2
𝜇

𝑘2
2

𝑤𝑠𝑓 4𝜋 2

= 𝑠𝐶 𝑇 𝐿

اندوکتانس کل فیلتر برابر با 𝑠 ،𝐿 𝑇 = 𝐿1𝑠 + 𝐿2ضریب 𝑠𝑒𝑟𝑓،𝑘 = 𝑓𝑠𝑤 /
𝑠 𝑓𝑠𝑤 ،𝜇 = 𝐿2𝑠 /𝐿1و 𝑠𝑒𝑟𝑓 بهترتیب فرکانس کلیدزنی و فرکانس رزونانس
فیلتر  LCLمیباشد .ضرایب  μو  kنقش بسزایی در طراحی فیلتر ایفا
میکنند .برای درک بهتر ،چنانچه فرکانس رزونانس کاهش یابد(مقدار
 kافزایش یابد) ،مقادیر بزرگتر سلف و خازن موردنیاز است .بنابراین
بهمنظور دستیابی به مقادیر کوچکتر سلف و خازن خروجی که کاهش
سایز و هزینه را بهدنبال دارد ،فرکانس رزونانس باال موردنیاز است.

با توجه به آنچه در [ ]20مبنی بر مقدار بهینه  kدر تکنیکهای متفاوت

مؤثر فیلتر  𝜇 = 1انتخاب میشود .دراینصورت ،تضعیف فیلتر

LCL

برای فرکانسهای پایین تا فرکانس رزونانس ثابت و مشابه فیلتر  Lو
برای فرکانسهای بیشتر از فرکانس رزونانس مقدار بیشینه تضعیف را
دارد .درنتیجه با معلومبودن مقدار  ،kحاصلضرب 𝑠𝐶 𝑇 𝐿 از رابطه ()8
حاصل میشود.
)𝐹 𝐿 𝑇 𝐶𝑠 = 1.91 (𝐻.

()8

مقدار خازن فیلتر بهوسیله مقدار مجاز تغییرات ضریب توان مبدل تعیین
میشود که بهصورت بیشینه برابر با  %5خازن مبنا در نظر گرفته میشود.
بهاینترتیب مقدار خازن از رابطه زیر بهدست میآید:
()9

𝐹𝜇 𝐶𝑠 = 0.05𝐶𝑏 = 13.7

مقدار خازن برابر با 𝐹𝜇  14انتخاب میشود .دراینصورت مقدار

= 𝑇𝐿

𝐻𝑚  1.15بهدست میآید .مقدار بهدستآمده برای اندوکتانس در شرط
مقدار بیشینه اندوکتانس در رابطه ( )10صدق کند[.]16
()10

𝑒𝑠𝑎𝑏𝑍
𝐻𝑚 = 2.57
𝑠𝑓𝜋2

𝐿 𝑇 ≤ 𝐿 𝑇_𝑚𝑎𝑥 = %10

برای تعیین اندوکتانس سمت شبکه نکته حائزاهمیت سریبودن آن
با اندوکتانس پراکندگی ترانسفورماتور کوپلینگ است بنابراین مقدار
اندوکتانسی که باید در مدار قرار بگیرد تا بیشینه تضعیف فیلتر حاصل
شود ،از مقدار بهدستآمده کمتر خواهدبود.
شکل  :2مدل فیلتر فعال سری
محدوده مجاز تعیینشده برای فرکانس رزونانس فیلتر بهصورت رابطه
( )5بیان میشود.
()5

Serial no. 85

1
𝑤𝑠𝑓 < 𝑠𝑒𝑟𝑓 < 𝑠𝑓10
2

()11

𝑇𝐿
𝐻𝜇 = 575
2
𝐻𝜇 = 175

= 𝑡𝐿 𝐿2𝑠 +
𝑠𝐿2

با مشخصبودن مقادیر اندوکتانس و خازن فیلتر فرکانس رزونانس فیلتر
برابر با 𝑧𝐻  𝑓𝑟𝑒𝑠 = 2509.9بهدست میآید .این مقدار حدود موردنظر در
( )4را رعایت میکند.
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 -2-1-2طراحی عناصر غیرفعال مبدل موازی

𝑖𝐾

()12

𝑝𝐿
𝑠+1
𝐿𝑅

+

𝑝𝐶 𝑝𝐿

1

()13

ساختار فیزیکی فیلتر  LCمورداستفاده در خروجی مبدل موازی جهت
حذف نویزهای کلیدزنی در شکل ( )1نمایش داده شدهاست .فرکانس
رزونانس فیلتر باید به حد کافی بزرگ باشد تا عملکرد فیلتر فعال تحت
تأثیر قرار نگرفته و پهنای باند آن محدود نشود .شکل ( )3بلوک دیاگرام
ورودی ولتاژ بار به ولتاژ مبدل را زمانی که مبدل سری در مدار نباشد را
نشان میدهد .در این شکل 𝑉𝐿 ، 𝑖𝑐𝑝 ، 𝑖𝑓𝑝 ،و 𝑚𝑉 بهترتیب جریان خروجی
مبدل ،جریان ورودی خازن ،ولتاژ بار و ولتاژ مدوالسیون میباشد .تابع
انتقال ورودی به خروجی با استفاده از قاعده میسون بهصورت رابطه ()12
بیان میشود.

𝑠2

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

𝐿𝑉
=
𝑚𝑉

= )𝑠( 𝑓𝑝𝐺

𝑝𝐶 𝑝𝐿√

= ) 𝑠𝑓𝜋𝜔𝑟𝑒𝑠2 = 4ℎ(2

مقادیر زیادی برای 𝑝𝐿 و 𝑝𝐶 معادله ( )13را ارضاء میکنند .ازطرفی خازن
فیلتر باید کوچکتر از %5خازن مبنای سیستم باشد تا تولید توان راکتیو
فیلتر به حداقل برسد .بهاینترتیب در این مقاله این مقدار برابر با 2%
خازن مبنای سیستم انتخاب میشود تا کمترین مقدار مجاز  Lpحاصل
شود.
()14

𝜇 𝐶𝑝 = 0.02𝐶𝑏 = 0.02 ∗ 274.2 = 5.4

مقدار خازن برابر با 𝐹𝜇  6انتخاب میشود و درنتیجه مقدار اندوکتانس از
( )15بهدست میآید.
()15

1
𝐻𝜇= 600
𝑝𝐶 ∗ 𝜔𝑟𝑒𝑠2 2

= 𝑝𝐿

 -3طرح کنترلی

شکل  :3مدل فیلتر فعال موازی

برای بهدستآوردن مقادیر 𝑝𝐿 و 𝑝𝐶 فرض میشود که بزرگترین
هارمونیکی که باید توسط مبدل حذف شود هارمونیک شماره h=11
میباشد که برابر با  780هرتز در سیستم  60هرتز میباشد .برای عملکرد
مناسب مبدل در این حالت فرکانس رزونانس  4برابر بیشتر از بزرگترین
هارمونیک جبرانسازیشده در نظر گرفته میشود [.]21

شکل ( )4کنترلکننده پیشنهادی جهت کنترل مبدلهای بهساز
یکپارچه کیفیت توان را نشان میدهد .ساختار کنترل براساس تئوری
محورهای گردان طراحی شدهاست .ورودیهای کنترلکننده ولتاژ
بهترتیب ولتاژ خروجی فیلتر ،ولتاژ شبکه و جریان خازن فیلتر خروجی
میباشد .در قسمت کنترل جریان ،ورودیها بهترتیب جریان بار ،جریان
خروجی فیلتر ،ولتاژ پیوند  DCو جریان خازن فیلتر خروجی میباشد.
ازآنجهت که کنترلکننده بهساز یکپارچه کیفیت توان ،برای استفاده
در سیستمهای سهفاز سهسیم طراحی شدهاست ،از کنترل مؤلفه توالی
صفر صرفنظر شدهاست .بنابراین با استفاده از تبدیل سادهشده کالرک
در ورودی حلقه کنترل جریان و ولتاژ ،تعداد سنسورهای اندازهگیری
ولتاژ و جریان کاهش داده میشود.

شکل  :4کنترلکننده پیشنهادی بهساز یکپارچه کیفیت توان

Serial no. 85
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همانطورکه در شکل مشخص است برای کنترل مؤلفههای  dو
در طبقه سری و موازی از کنترلکننده تناسبی-انتگرالی همانند ()16
بهمنظور تحمیل مؤلفه اصلی موج جریان و ولتاژ به مقدار تعیینشده و
یک مجموعه کنترلکننده رزونانسی برای کنترل هارمونیکها استفاده
میشود.
q

()16

1
)
𝑠 𝑖𝜏

𝐺𝑃𝐼 (𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +

ضریب 𝑝𝐾 پهنای باند داخلی حلقه کنترل را تعیین میکند .انتخاب
درست مقدار این پارامتر منجر به بهبود پایداری حلقه بسته سیستم
خواهدشد 𝜏𝑖 .نیز وظیفه کاهش خطای حالت ماندگار سیستم را
برعهدهدارد بنابراین باید کوچک باشد .عالوه بر جبرانسازی مؤلفه اصلی
موج جریان و ولتاژ ،جبران هارمونیکها از اهمیت خاصی برخوردار است.
بههمینجهت در دستگاه مختصات سنکرون از تعدادی کنترلکننده
رزونانسی همانند رابطه ( )17بهصورت موازی استفاده میشود.
()17

𝑠 𝑅𝐾
)
𝑠 2 + (𝑛𝜔𝑛 )2

𝑘

تحت شرایط اعوجاج شدید و رفع مشکالت فوق ،از روشی اصالحشده
در دستگاه مختصات  αβو با کمکگرفتن از تئوری مؤلفههای متقارن
بهمنظور استخراج ولتاژ توالی مثبت انجام گرفتهاست .زاویه فاز ولتاژ
شبکه درحقیقت زاویه ولتاژ مؤلفه توالی مثبت میباشد .با درنظرگرفتن
بردار 𝑇] 𝑐𝑣 𝑏𝑣 𝑎𝑣[ = 𝒄𝒃𝒂𝒔𝑽 بهعنوان ولتاژ سهفاز منبع ،بردار ولتاژهای
متقارن بهصورت معادله ( )18بیان میشود.
()18

با استفاده از تبدیل کالرک ولتاژ سهفاز به مختصات  αβتبدیل میشود.

()19

(∑ = )𝑠( 𝑅𝐺
𝑛=1

𝑛𝜔 𝐾𝑅 ،و𝑘 بهترتیب ،فرکانس زاویهای نامی ،بهره رزونانسی و بزرگترین
هارمونیک قابل جبرانسازی را نشان میدهد .مقدار  kباید از فرکانس
رزونانس بسیار کوچکتر باشد تا در ناحیه فرکانسهای پایین
جبرانسازی بهتر انجام شود.
بهمنظور اجتناب از رزونانسهای ناخواسته در سیستم ،روشهای
میراسازی بسیاری پیشنهاد شدهاست .یک روش ساده و با قابلیت
اطمینان که کاربرد بسیاری در سیستمهای تجاری دارد استفاده از عناصر
غیرفعال نظیر مقاومت بهصورت سری و یا موازی با خازن فیلتر خروجی
میباشد .استفاده از مقاومتهای اضافه موجب افزایش تلفات همچنین
جاریشدن جریانهای کلیدزنی هارمونیک باال در مقاومتهای میراساز
و درنتیجه کاهش توانایی تضعیف فیلتر خواهدشد .بهمنظور رفع
مشکالت ذکرشده استفاده از روشهای میراسازی فعال پیشنهاد میشود.
 -1-3کنترل فیلتر فعال موازی
فیلتر فعال موازی وظیفه تحمیل یک ولتاژ سینوسی خالص با دامنه
مشخص دو سر بار و همچنین تأمین توان راکتیو بار را برعهده دارد.
ازاینرو کنترلکننده ولتاژ شامل دو حلقه جهت کنترل دقیق مؤلفههای
 dو  qخواهد بود .بههمینمنظور سیستم فوق نیاز به حلقه قفل فاز جهت
استخراج دقیق زاویه فاز ولتاژ شبکه خواهدداشت.

𝑐𝑏𝑎𝑠𝑉] 𝑉 + 𝑠𝑎𝑏𝑐 = [𝑣 + 𝑎 𝑣 + 𝑏 𝑣 + 𝑐 ]𝑇 = [𝑇+
2
𝑎
𝜋2
𝑎 1 1
𝑎 [ = ] [𝑇+
𝑎 = 𝑒 −𝑗 3
1 𝑎2] ,
3 2
𝑎
𝑎 1

𝑐𝑏𝑎𝑠𝑉] 𝛾𝛽𝛼𝑇[ = 𝑇] 𝛾𝑣 𝛽𝑣 𝛼𝑣[ = 𝛽𝛼𝑉
1
1
1 −
−
2
2
2
√3
√3
= ] 𝛾𝛽𝛼𝑇[
3 0 2 − 2
1 1
1
[ 2 2
] 2

با استفاده از روابط ( )16و ( )17ولتاژهای توالی مثبت در
به فرم ( )20بیان میشود.

مختصات αβ

−1

()20

𝛽𝛼𝑉 ] 𝑉 + 𝑇𝛼𝛽𝛾 = [TTαβγ ] [T+ ] [TTαβγ
𝜋
𝑞1 1 −
⌈ =
⌉ , 𝑒 −𝑗 2
2 𝑞 1

تحقق سیستم فوق از طریق الگوریتم تولید ولتاژ متعامد بر پایه
انتگرالهای مرتبه دوم انجام میشود [ .]24این سیستم قادر است
فرکانس و زاویه ولتاژ شبکه را با سرعت و دقت مناسب تحت شرایط
اعوجاج شدید محاسبه کند .شکل ( )5بلوک دیاگرام حلقه قفل فاز
پیشنهادی را نشان میدهد .ازآنجاکه معادالت فوق مقدار ولتاژ توالی
مثبت منبع را با دامنه منبع محاسبه میکند ،بهمنظور جبرانسازی
فروافتادگی/باالزدگی ولتاژ ،سیگنال مرجع با گذر از یک بلوک
کنترلکننده اندازه دامنه ،همواره با دامنه ثابت و برابر با ولتاژ نامی شبکه
به حلقه کنترل ولتاژ تحویل دادهمیشود.

 -1-1-3حلقه قفل فاز
یکی از مهمترین بخشها در طراحی سیستم کنترل ،بهدستآوردن
فرکانس و زاویه ولتاژ شبکه است .ساختارهای زیادی برای حلقه قفل فاز
در مراجع متفاوت پیشنهاد شدهاست [ .]22ازآنجاکه بسیاری از این
ساختارها مبتنی بر دستگاه مختصات سنکرون میباشند پاسخ مناسبی
تحت شرایط اعوجاج شدید و عدم تعادل ولتاژ شبکه ارائه نمیدهند[.]23
بدینمنظور در این مقاله برای عملکرد مناسب و دقیق حلقه قفل فاز
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شکل  :5بلوک دیاگرام حلقه قفل فاز پیشنهادی

 -2-3میراسازی نوسانات فیلتر فعال موازی
بهمنظور کاهش تلفات و افزایش سرعت پاسخ سیستم میراسازی نوسانات
بهصورت فعال پیادهسازی شدهاست .شکل ( )6مدل میراشده فیلتر فعال
موازی را نمایش میدهد .جریان خازن پس از اندازهگیری با ضریب 𝑝𝑑𝐾
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به سیگنال مدوالسیون اضافه شدهاست .تابع تبدیل ورودی -خروجی با
درنظرگرفتن اثر میراسازی در روابط( )21و ( )22بیان شدهاست.
𝑖𝐾

𝑝𝐿
𝑠+1
𝐿𝑅

()21

𝐿𝑝 𝐶𝑝 𝑠 2 +

𝐿𝑉
=
𝑝𝑐𝐼 𝑑𝐾 𝑉𝑚 −

𝑖𝐾
𝐿
𝑝
𝐿𝑝 𝐶𝑝 𝑠 2 + ( + 𝐶𝑝 𝐾𝑖 𝐾𝑑𝑝 )𝑠 + 1
𝐿𝑅

()22

𝐿𝑉
=
𝑚𝑉

= )𝑠( 𝑓𝑝𝐺

= )𝑠( 𝑑𝑓𝑝𝐺

همانطور که از ( )22مشخص است اضافهشدن عبارت شامل  sبا ضریب
محدود به مخرج تابع تبدیل ،پایداری حلقه بسته را حتی در حالت بدون
بار (∞ → 𝐿𝑅) برای سیستم تأمین میکند .برای تنظیم دقیق ضریب
𝑝𝑑𝐾 با سادهسازی 𝑑𝑓𝑝𝐺 برای بهدستآوردن مدل سیستم میراشده در
حالت بدون بار از رابطه ( )23حاصل خواهدشد.
𝑖𝐾
1
.
) 𝐿𝑝 𝐶𝑝 (𝑠 2 + 2𝜁𝜔𝑟𝑒𝑠 𝑠 + 𝜔𝑟𝑒𝑠 2

()23

= )𝑠( 𝑑𝑓𝑝𝐺

که در سیستم فوق 𝑠𝑒𝑟𝜔 همان فرکانس رزونانس فیلتر  LCمیباشد.
بهاینترتیب با مقایسه روابط ( )22و ( )23مقدار ضریب 𝑝𝑑𝐾 از ()24
بهدست میآید.
𝑝𝐿 𝜁2
√
𝑝𝐶 𝑖𝐾

()24

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

 -3-3میراسازی فیلتر فعال سری
شکل ( )8مدل ورودی-خروجی فیلتر فعال سری با میراسازی فعال را
نشان میدهد .تابع تبدیل جدید بهصورت روابط ( )25و( )26بیان
میشود.
()25
()26

𝑠𝑑𝐾 ضریب میراسازی میباشد که با تنظیم دقیق آن میتوان از پایداری
سیستم حلقه بسته فیلتر فعال سری اطمینان حاصل کرد .ایندرحالی
استکه نبود عبارت شامل  s2در مخرج کسر باعث ناپایداری یا پایداری
حاشیهای سیستم حلقه بسته میشود .برای بهدستآوردن دقیق پارامتر
𝑠𝑑𝐾 ،مدل سادهشده 𝑑𝑠𝑝𝐺 بهصورت رابطه ( )27بهدست میآید[.]21

= 𝑝𝑑𝐾

شکل ( )7نمایش فرکانسی 𝑑𝑓𝑝𝐺 برای مقادیر مختلف 𝑝𝑑𝐾 را نشان
میدهد .فرکانس قطع فیلتر نشان از پهنای باند مناسب فیلتر طراحی
شده برای مقادیر مختلف 𝑝𝑑𝐾 دارد .مقدار  𝜁 = 0.707بهمنظور
میراسازی نوسانات انتخاب میشود و ضریب  𝐾𝑑𝑝 = 0.0454بهدست
میآید.

شکل  :8بلوک دیاگرام مدل میراشده فیلتر فعال سری

()27

شکل  :6بلوک دیاگرام مدل میراشده فیلتر فعال موازی

) 𝑠2𝜁 𝐿1𝑠 (𝐿1𝑠 + 𝐿2
√
𝑖𝐾
𝑠𝐶 𝑠𝐿2

= 𝑠𝑑𝐾

نمایش فرکانسی 𝑑𝑠𝑝𝐺 برای مقادیر متفاوت پارامتر 𝑠𝑑𝐾 در شکل ()9
نمایش داده شدهاست .آنگونهکه مشخص است مقدار فرکانس قطع فیلتر
𝑐𝜔 ،با تأمین حاشیه فاز موردنیاز فیلتر محدود میشود بهاینترتیب مقدار
ضریب میرایی سیستم  ،ζباید بهدقت انتخاب شود .مقدار زاویه فاز فیلتر،
از رابطه ( )29محاسبه میشود.

𝑘𝑑𝑝 = 0.0141

𝑘𝑑𝑝 = 0.0994

𝑠𝑑𝐾 𝑖𝐾
1
.
) 𝐿1𝑠 𝐿2𝑠 𝐶𝑠 𝑠(𝑠 2 + 2𝜁𝜔𝑟𝑒𝑠 𝑠 + 𝜔𝑟𝑒𝑠 2

= )𝑠( 𝑑𝑠𝑝𝐺

که در سیستم فوق 𝑠𝑒𝑟𝜔 همان فرکانس رزونانس فیلتر  LCLمیباشد.
بهاینترتیب با مقایسه روابط ( )26و ( )27مقدار بهره میراساز 𝑠𝑑𝐾 از
روابط ( )28بهدست میآید.
()28

𝑘𝑑𝑝 = 0.2811

𝑠𝐼
𝑖𝐾
=
3
𝑠) 𝑠𝑉𝑚 − 𝐾𝑑𝑠 𝐼𝑐𝑠 𝐿1𝑠 𝐿2𝑠 𝐶𝑠 𝑠 + (𝐿1𝑠 + 𝐿2
𝑠𝐼
= )𝑠( 𝑑𝑠𝑝𝐺
𝑚𝑉
𝑖𝐾
=
3
𝑠) 𝑠𝐿1𝑠 𝐿2𝑠 𝐶𝑠 𝑠 + 𝐾𝑖 𝐾𝑑𝑠 𝐿2𝑠 𝐶𝑠 𝑠 2 + (𝐿1𝑠 + 𝐿2

= )𝑠( 𝑠𝑝𝐺

()29

1 − 𝛾2
( 𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 𝜑𝐿𝐶𝐿 =< {𝐺𝑝𝑠𝑑 (𝑗𝜔𝑐 )} = 𝜋 −
𝛾),
𝜁𝛾2
𝑐𝜔
=
𝑠𝑒𝑟𝜔

همانطورکه در رابطه ( )4اشاره شد حدود موردنظر برای فرکانس
رزونانس فیلتر باید رعایت شود .همچنین فرکانس قطع فیلتر باید از
بزرگترین هارمونیک جبرانسازیشده توسط فیلتر فعال سری بیشتر
باشد .بنابراین 𝜁 = 0.4 ،برای میراسازی نوسانات در فیلتر فعال سری
انتخابشده تا حاشیه فاز مناسب تأمین شود که درنتیجه مقدار = 𝑠𝑑𝐾
 0.0272بهدست میآید.
شکل  :7نمایش فرکانسی 𝒅𝒇𝒑𝑮 با تغییرات
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𝒑𝒅𝑲
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𝑘𝑑𝑠 = 0.0081
𝑘𝑑𝑠 = 0.1611
𝑘𝑑𝑠 = 0.0507

شکل  :9نمایش فرکانسی 𝒅𝒔𝒑𝑮 با تغییرات 𝒔𝒅𝑲

 -4شبیهسازی سیستم موردمطالعه
بهمنظور ارزیابی کنترلکننده بهساز یکپارچه کیفیت توان ،شبیهسازی
در چهار حالت متفاوت اعوجاج ولتاژ شبکه و جریان بار در محیط نرمافزار
 MATLAB/simulinkانجام شدهاست .این چهار حالت شامل وضعیت
هارمونیکی ،فروافتادگی/باالزدگی ،عدم تعادل ولتاژ منبع میباشد.

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

بسزایی برخوردار است .شکل ( )10نتایج حاصل از شبیهسازی را هنگامی
که ولتاژ شبکه بهترتیب حاوی هارمونیکهای پنجم و هفتم برابر با 15
و  10درصد مقدار نامی است ،نشان میدهد.
در این شکل بهترتیب از باال به پایین ،ولتاژ شبکه ،ولتاژ بار و ولتاژ
دو سر ترانسفورماتور سری که ولتاژ جبرانسازی نیز نامیده میشود را
نشان میدهد .جدول ( )2خالصه نتایج حاصل را بیان میکند .مقدار
 THDولتاژ بار پس از جبرانسازی کمتر از  %2در محدوده مجاز طبق
استاندارد میباشد .نتایج بهدستآمده همچنین طراحی بهینه فیلتر
خروجی مبدل موازی و سیستم میراسازی نوسانات را نشان میدهد.
شکل ( )11و ( )12مقایسه میراسازی نوسان در فیلتر فعال موازی
بهصورت فعال و غیرفعال را نمایش میدهد .میراسازی نوسانات در حالت
غیرفعال با استفاده از یک مقاومت 2/2اهمی سری با خازن فیلتر خروجی
انجام گرفتهاست.
واضح است که عالوه بر کاهش تلفات در حالت استفاده از حلقه
کنترل جریان برای میراسازی نوسانات ،سرعت میراسازی نوسانات در
حالت فعال در کمتر از  0/2سیکل انجام میشود که سریعتر از روش
استفاده از مقاومت برای میرایی نوسانات میباشد.

کمیتهای مورداستفاده در شبیهسازی در جدول ( )1آورده شدهاست.
شبکه مورد مطالعه یک شبکه سهفاز  60هرتز میباشد.
جدول  :1مشخصات پارامترهای بهساز یکپارچه کیفیت توان و شبکه
مقدار

پارامتر
ولتاژ

220 V

فرکانس

60 Hz

توان نامی

5 KW

ولتاژ پیوند

DC

خازن پیوند

DC

فرکانس کلیدزنی
بهره مبدل
ترانسفورماتور سری
فیلتر  LCLمبدل سری
فیلتر  LCمبدل موازی
بار ( :)1یکسوساز دیودی سهفاز
بار ( :)2یکسوساز دیودی دوفاز
بار ( :)3یکسوساز دیودی سهفاز
ضرایب کنترلکننده سری
ضرایب کنترلکننده سری

450 V
9400 μF

شکل  :10ولتاژ پایانه بار حساس در حالت اول

10 kHz
K i = 225
Lt = 0.4 mH
n1 /n2 =1
Sn = 5 kVA
L1s = 600 μH
L2s = 200 μH
Cs = 14 μF
Lp = 750 μH
Cp = 14 μF
Ll = 45 mH
R l = 15 Ω
Ll = 45 mH
R l = 15 Ω
R l = 15 Ω
K p = 0.035
τi = 0.006
K p = 0.02
τi = .0047

شکل  :11میراسازی نوسانات ولتاژ بار بهصورت فعال
جدول  :2نتایج شبیهسازی در حالت اول

 -1-4حالت اول
حالت اول شبیهسازی بهمنظور ارزیابی عملکرد بهساز یکپارچه کیفیت
توان در شرایط وجود هارمونیک در ولتاژ شبکه است .ازآنجاکه اختالالت
هارمونیکی در شبکه بسیار زیاد است ،این بخش از جبرانسازی از اهمیت
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ولتاژ

)THD (%
Vab
Vbc
Vca

16/16
16/17
16/09

دامنه ولتاژ
شبکه ()V
311
311
311

)THD (%

0/10
0/11
0/10

دامنه ولتاژ
بار ()V
310/7
310/7
310/7
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موازی را بهترتیب از باال به پایین ولتاژ شبکه ،ولتاژ بار ،ولتاژ
ترانسفورماتور سری(ولتاژ جبرانسازی) و شکل ( )14عملکرد
کنترلکننده سری را بهترتیب از باال به پایین ،جریان بار ،جریان شبکه
و ولتاژ پیوند  DCاست ،نشان میدهد .خالصه نتایج شبیهسازی برای
جریان بار در جدول ( )3آمدهاست.
 -3-4حالت سوم

شکل  :11میراسازی نوسانات ولتاژ بار بهصورت غیرفعال

 -2-4حالت دوم
ازآنجاکه خطای تکفاز در سیستم قدرت بسیار شایع است،
شبیهسازی در حالت دوم در وضعیت بروز خطا در فاز  aولتاژ شبکه

شکل  :12عملکرد فیلتر فعال موازی در حالت دوم

حالت سوم برای ارزیابی عملکرد بهساز یکپارچه کیفیت توان تحت
شرایط جبرانسازی همزمان جریان شبکه و ولتاژ بار انجام گرفتهاست.
بار غیرخطی متشکل از یکسوساز دیودی سهفاز است که مشخصات آن
در جدول ( )1آمدهاست .مطابق شکل ( )15بار غیرخطی از ابتدا در مدار
قرار دارد و ولتاژ شبکه در زمان  0/03ثانیه دچار فروافتادگی ولتاژ بهاندازه
 30درصد مقدار نامی شدهاست .در این شکل بهترتیب از باال به پایین
ولتاژ شبکه ،ولتاژ بار ،جریان بار و جریان شبکه آورده شدهاست .نتایج
حاصل از شبیهسازی بهصورت خالصه در جدول ( )3بیان شدهاست.

شکل  :14عملکرد بهساز یکپارچه کیفیت توان در حالت سوم

 -4-4حالت چهارم

شکل  :13عملکرد فیلتر فعال سری در حالت دوم

انجام میشود .بار غیرخطی یکسوساز دوفاز با مشخصات ذکرشده
در جدول ( ) 1از ابتدا در مدار قرار دارد .خطای تکفاز در زمان 0/02
ثانیه در مدار رخ میدهد .بهمنظور جبرانسازی ولتاژ بار ،اندازه جریان
شبکه در این زمان افزایش و ولتاژ پیوند  DCکاهش مییابد .نتایج
بهدستآمده وجود یک ولتاژ سینوسی دوسربار و جریان سینوسی شبکه
در تمامی زمانها را نشان میدهد .شکل ( )13عملکرد کنترلکننده
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همانند حالت سوم ،برای ارزیابی سیستم طراحیشده در بدترین شرایط
شبیهسازی در این حالت با استفاده از یک یکسوساز دیودی دوفاز با
مشخصات ذکرشده در جدول ( )1انجام میگیرد .ویژگی این بار
غیرخطی ،محتوای هارمونیکی عالوهبر عدمتعادل جریان بهاندازه 50
درصد میباشد .بار غیرخطی از ابتدا در مدار قرار دارد و ولتاژ شبکه در
زمان  0/03ثانیه دچار فروافتادگی بهاندازه  30درصد مقدار نامی
شدهاست .عملکرد بهساز یکپارچه کیفیت توان در شکل ( )16بهترتیب
از باال ،ولتاژ شبکه ،ولتاژ بار ،جریان بار غیرخطی و جریان شبکه را نشان
میدهد.
نتایج حاصل از شبیهسازی بهصورت خالصه در جدول ( )3بیان
شدهاست .این نتایج مؤید طراحی مناسب فیلترهای خروجی و همچنین
سیستم کنترل پیشنهادی با میراسازی فعال میباشد .بهمنظور درک
بهتر ،شکلهای ( )17و ( )18نمای بزرگشده جریان شبکه در حالت
استفاده از میراسازی فعال و غیرفعال برای سیستم کنترل مبدل سری
را در حالت چهارم شبیهسازی ،نشان میدهد .در این حالت میراسازی
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نوسانات فیلتر موازی بهصورت فعال انجامشده و در سیستم کنترل مبدل
سری از یک مقاومت  1اهمی بهصورت سری با خازن فیلتر خروجی
استفادهشده و حلقه فیدبک جریان در سیستم کنترل حذف شدهاست.
همانطورکه در شکلهای ( )17و ( )18مشاهده میشود ،در کمتر از
 0/4سیکل نوسانات میرا شدهاست .درصورتیکه با استفاده از میراساز
غیرفعال دستیابی به این مهم تقریباً ناممکن بود.

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

𝑭𝝁 𝟎𝟐 در خروجی مبدل سری استفاده شدهاست .مقادیر بهدستآمده
در دو حالت با مقادیر مجاز تعیینشده برای دامنه مجاز هارمونیک در
جریان شبکه توسط استاندار ( )IEEE 519-1992در شکل ( )19آورده
شدهاست .نتایج نشان میدهد که استفاده از یک فیلتر  LCLنهتنها باعث
کاهش  25درصد در مقدار اندوکتانس شده ،عالوهبرآن اعوجاج
هارمونیکی کل در این حالت کمتر از نصف مقدار تعیینشده توسط
استاندارد است.
5
3
1
19

17

LCL_SAPF

13
LC_SAPF

7

11

1

5

-1

IEEE 519-1992

شکل  :18مقایسه دامنه هارمونیکی با استفاده از فیلتر  LCو  LCLدر
شکل  :15عملکرد بهساز یکپارچه کیفیت توان در حالت چهارم

خروجی مبدل سری
جدول  :3نتایج شبیهسازی

حالت

#2

شکل  :16میراسازی نوسانات جریان شبکه بهصورت فعال
#3

#4

شکل  :17میراسازی نوسانات جریان شبکه بهصورت غیرفعال

برای ارزیابی عملکرد فیلتر  LCLطراحیشده ،شکل ( )19مقایسه بین
دامنه هارمونیک بهدستآمده برای جریان شبکه در حالت وقوع اتصال
تکفاز در شبکه (حالت چهارم) در دو حالت استفاده از فیلتر  LCLو
فیلتر  LCانجام شد .بههمینمنظور مطابق آنچه در [ ]12برای یک
سیستم𝒘𝒌 𝟓 = 𝑳𝑷 طراحیشده  ،از یک فیلتر = 𝒔𝑪 و 𝑯𝒎 𝟏 = 𝒔𝑳
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جریان بار

جریان شبکه

)THD (%

)THD (%

Ia

30/73

1/15

Ib

30/73

1/21

Ib

30/73

1/21

Ib

30/73

1/21

Ic

30/73

1/19

Ic

30/37

0/64

Ia

44/22

1/64

Ib

44/22

1/68

Ic

0

2/28

جریان خط

 -5مقایسه
این قسمت برخی از قابلیتهای طرح کنترل پیشنهادی مبتنی بر تئوری
محورهای گردان را در مقایسه با روش ارائهشده در [ ]12که بر مبنای
تئوری توانهای لحظهای ارائهشده را موردبررسی قرار میدهد .در این
حالت مطابق با اطالعات ذکرشده و سیستم کنترل پیشنهادی در [،]12
حالت چهارم شبیهسازی را بار دیگر تکرار کرده و مقایسه بین عملکرد و

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان . . .

 /961مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

شکل موج ولتاژ و جریان در دو طرح پیشنهادی انجام میشود .همان
طورکه از شکل مشخص است سیستم کنترل ولتاژ در تمامی زمانها
ولتاژ سینوسی خالص دو سر بار تحمیل کردهاست .جریان شبکه در این
سیستم برخالف طرح پیشنهادی دارای اعوجاج بوده و دیرتر به حالت
ماندگار رسیدهاست.

ولتاژ بار

Ic

3/11

2/28

Vab

1/51

1

Vbc

1/45

1

Vca

1/45

0/9

شبکه و جریان بار ،مخصوصاً در حالت وجود هارمونیک در ولتاژ شبکه
که از ضعف سیستم پیشنهادی در [ ]12میباشد را فراهم میکند.

 -6نتیجهگیری

شکل  :19عملکرد بهساز یکپارچه کیفیت توان در حالت چهارم

نکته قابلتوجه دیگر که از مقایسه شکلهای ( )16و ( )20بهدست
می آید دامنه جریان شبکه در حالت دائمی بوده که علت آن سیستم
تولید مرجع جریان مبدل سری در مرجع [ ]12میباشد .نکته دیگر
تلفات میراسازی حاصل از میراسازی نوسانات در ساختار پیشین بوده که
بهعلت استفاده از مقاومتهای  7/5و  3/7اهمی بهترتیب در خروجی
مبدلهای سری و موازی ،مقدار تلفات سیستم را افزایش داده و همچنین
خاصیت میراسازی نوسانات فیلتر را کاهش میدهد که میتواند استفاده
از آن در توانهای باالتر را منتفی سازد .بهمنظور مقایسه بهتر ،جدول
( )4مقایسه بین عملکرد طبقات سری و موازی ازلحاظ اعوجاج
هارمونیکی خروجی موج ولتاژ و جریان انجام میدهد.
همانطور که جدول نشان میدهد ،علیرغم عملکرد مناسب
سیستم کنترل پیشنهادی در مرجع [ ]12و خاصیت جبرانسازی
مناسب ،طرح کنترل پیشنهادی مبتنی بر فیلتر  LCLو میراسازی فعال
باوجود استفاده از عناصر غیرفعال خروجی کمتر توانسته عملکرد مناسبی
علی الخصوص در قسمت کنترل موازی ارائه دهد .درحقیقت در روش
ارائهشده در این مقاله ،طرح کنترل مبتنیبر ساختار دوگان کنترلی با
کمکگرفتن از تبدیل پارک از مقادیر ثابت جهت کنترل متغیرها استفاده
میکند که عالوهبر ویژگیهای ذکرشده در قسمتهای قبل ،امکان
جبرانسازی همزمان جریان و ولتاژ در تمامی حاالت اعوجاج ولتاژ
جدول  :4مقایسه عملکرد طبقه سری و موازی
مرجع []12

طرح پیشنهادی

پارامتر
)THD (%

)THD (%

Ia

3/02

1/64

Ib

2/92

1/68

این مقاله به معرفی یک طرح کنترلی در دستگاه مختصات سنکرون
بهمنظور استفاده در ساختار دوگان بهساز یکپارچه کیفیت توان می
پردازد .در روش دوگان کنترل ،جریانها و ولتاژهای کنترلشده همواره
مقادیر سینوسی خالص دارند؛ بنابراین امکان کاهش پیچیدگی
الگوریتمهای استخراج مقادیر مرجع وجود دارد .با اضافهشدن یک فیلتر
 LCLدر خروجی مبدل سری ریپل جریان فرکانس کلیدزنی بهطور قابل
توجهی کاهش مییابد .مشخصه این نوع فیلتر تضعیف بهتر حتی بدون
استفاده از مقادیر بزرگ عناصر غیرفعال است .بهطوریکه با استفاده از
آن ،اعوجاج هارمونیکی کل جریان شبکه در بدترین شرایط از  2/5درصد
تجاوز نمیکند.
سیستم میراسازی نوسانات در فیلترهای سری و موازی بهصورت فعال
پیادهسازی شدهاست .درنتیجه مقاومت سری با خازن فیلتر خروجی
حذف شده و میراسازی نوسانات و همچنین بهبود پایداری ازطریق
فیدبک جریان خازن صورت پذیرفتهاست .نتایج بهدستآمده برای
ساختار دوگان بهساز یکپارچه کیفیت توان مؤید عملکرد مؤثر بهساز
یکپارچه کیفیت توان در سناریوهای متفاوت اعوجاج ولتاژ شبکه و
جریان بار میباشد.
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