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 وac  یک مبدل واسط بهبودیافته مبتنی بر مبدل چندسطحی مالتیسل خازنهای شناور به منظور اتصال زیرشبکههای، در این مقاله:چکیده

 ازجمله مهمترین مزایای مبدل واسط پیشنهادی در مقایسه با مبدلهای مرسوم میتوان به. پیشنهاد شده است،یک ریزشبکه هیبرید فشارمتوسط
کاهش سطح ولتاژ، افزایش در تعداد حالتهای دستیابی به سطوح ولتاژ مورد نظر،افزایش در تعداد سطوح ولتاژ خروجی بههمراه کاهش اندازه فیلتر
 مبدل چندسطحی پیشنهادی میتواند محدودیتهای تبادل. و خازنهای شناور اشاره نمودdc و توان تجهیزات و خودتنظیمی طبیعی ولتاژ لینک
 مبدل. در این صورت پیچیدگیهای کنترلی سیستم هیبرید بهصورت قابلتوجهی کاهش خواهد یافت. را حداقل نمایدdc  وac توان بین زیرشبکههای
واسط براساس جهت تبادل توان هر دو نقش اینورتری و یکسوکنندگی را در سیستم هیبرید ایفا مینماید و میتواند کیفیت توان سیستم را بهویژه
 در عین حفظ کیفیتdc  زیرشبکهdc  همچنین قابلیت جالب توجه مبدل واسط در تثبیت ولتاژ لینک و باس.در حالت جزیرهای بهبود بخشد
 برای دستیابی به مزایای اشارهشده یک سیستم. ازجمله ویژگیهای جالب توجه ساختار پیشنهادی میباشد،ac شکلموجهای خروجی در بخش
 شبیهسازی شده و نتایج شبیهسازیPSCAD/EMTDC  ساختار پیشنهادی در نرمافزار.کنترلی بهبودیافته نیز برای مبدل واسط پیشنهاد شده است
.جهت تأیید عملکرد و مزایای ساختار پیشنهادی ارائه شده است
. ولتاژ فشارمتوسط، مبدل واسط،AC/DC  ریزشبکه هیبرید، مبدل مالتیسل خازنشناور، تولیدپراکنده:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper presents an improved Flying Capacitor based multilevel converter to link ac and dc subgrids of a hybrid Medium
Voltage )MV( microgrid. Increase in the number of output voltage levels with lower size of filters, increase in the number of
combinations to obtain a desired voltage level (redundancy), lower voltage and power rating of components and natural self-balancing
of flying capacitors and dc link voltage compared to other conventional converters are the main properties of proposed interlinking
converter. The proposed multilevel converter can decrease the limitations on power transfer between ac and dc subgrids, which can
significantly complicate the power management and control of hybrid systems. The interlinking converter plays both inverter-based
and rectifier-based roles in hybrid system, depending on the power transfer direction. Multilevel based interlinking converters can
improve the power quality of hybrid system especially during islanded modes. Furthermore, a modified control strategy has been
presented for the interlinking converter. The proposed structure is simulated using PSCAD/EMTDC software and simulation results
are presented to validate the effectiveness and advantages of the proposed configuration.
Keywords: Distributed generators (DGs), flying capacitor multicell (FCM) converter, hybrid ac/dc microgrid (MG), interlinking
converter, medium voltage.
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 -1مقدمه
ریزشبکهها بخش اصلی از یک شبکه هوشمند میباشند که به انواع ،ac
 dcو هیبرید طبقهبندی میشوند .ریز شبکههای  acو  dcبرای کاربردهای
مختلف پیشنهاد شده است [ .]2-1حضور و پیدایش زیرشبکههای  acو
 dcدر کنار هم در سیستمهای توزیع برق پیشرفته (مدرن) در سالهای
آتی امری اجتنابناپذیر میباشد که ریزشبکهها را به نمونههای هیبرید
توسعه داده است [ .]3بنابراین نیاز به یک سیستم ریزشبکه هیبرید
 ac/dcکه به صورت هوشمند و قابل انعطاف عمل نماید در حال افزایش
میباشد.
ساختارهای متنوعی برای ریزشبکهها در عملکردهای متصل به
شبکه و جزیرهای ،با حضور پنلهای خورشیدی ،توربینهای بادی،
باتریها و ابرخازنها در باسهای  acو  dcبا رویکردهای کنترلی مختلف
پیشنهاد شده است[ .]4-5در دهههای اخیر ،توجه به ریزشبکه هیبرید
 ac/dcافزایش یافته است .بااینحال ،اکثر مقاالت منتشرشده به روشهای
کنترلی متناسب با این ریزشبکهها بهمنظور مدیریت مناسب انرژی و
درنتیجه کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان تمرکز نمودهاست .در
مراجع [ ]5-6از کنترل دروپ برای کنترل مبدلها در ریزشبکهها در
حالت جزیرهای استفاده شده است .در مراجع [ ]7-9تمرکز بر تبادل
توان مناسب و ارتقاء عملکرد مبدل واسط با استفاده از پیشنهاد
سیستمهای کنترلی مناسب ازجمله کنترل سلسله مراتبی بوده است .در
مرجع [ ]10به نقش مبدل در ایجاد یک تعادل بین اغتشاشات تولیدی
در سمت  acو کنترل نوسانات سمت  acاشاره شده است و انواع مدهای
کنترلی مبدل و تأثیر آن در ایجاد این تعادل اشاره شده است ولی به
نقش توپولوژی مبدل اشارهای نگردیده است .در مرجع [ ]11نیز از مبدل
واسط برای ارتقاء کیفیت توان ریزشبکه هیبرید بهعنوان یک فیلتر اکتیو
استفاده شده است .در مرجع [ ،]12ساختار دو مبدل پشتبهپشت با
توپولوژی اینورتری و یکسوکنندگی ساده پل سهفازجهت اتصال دو
ریزشبکه  acو  acبه یکدیگر استفاده شده و امکان اتصال نمودن یک
ریزشبکه  dcنیز به بخش  dcبررسی شده است.
با گسترش و نفوذ انواع منابع و بارهای  acو  dcدر ریزشبکهها،
بهکارگیری شبکههای فشارمتوسط توان باالی هیبرید ،که از ترکیب
چندین ریزشبکههای  acو یا  dcفشارضعیف به وسیله مبدلهای دوجهته
بهوجود آمدهاند ،در حال رشد میباشند .این روند یک فرصت مناسب
برای بهکارگیری فیدرهای فشارمتوسط در اتصال ریزشبکهها ایجاد
میکند [ .]13-15با در نظر گرفتن زیربخشهای  acو  dcدر
ریزشبکههای مقیاس بزرگ ،این زیرشبکهها بایستی از طریق یک
سیستم واسط توان باال و ولتاژ فشارمتوسط بههم متصل شوند .درنتیجه
با افزایش استفاده از سطوح فشارمتوسط برای سیستمهای توزیع آینده
و همچنین نقش اصلی ریزشبکهها در این حوزه جدید ،ریزشبکههای
فشارمتوسط  ac/dcبایستی با تجهیزات سازگار ،با قابلیت اطمینان باال و
سیستم کنترل پیشرفته مجهز شوند.
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در میان این تجهیزات ،مبدل واسط نقش بسیار مهمی را بهعنوان
یک درگاه برای امکانپذیر نمودن ارتباط و تعامل بین زیرشبکههای ac
و  dcایفا میکند .با در نظر گرفتن میزان توان تبادل شده بهوسیله این
مبدل و سطوح ولتاژ آن ،ساختار چندسطحی میتواند یک گزینه مناسب
برای مبدلهای واسط باشد .مبدلهای چندسطحی یکی از گزینههای
مناسب برای کاربردهای توان باال و فشارمتوسط میباشد [ .]15اخیرًا
این مبدلها برای دستیابی به کاربردهای با توان و سطوح ولتاژ باالتر
در حال توسعه میباشند .مهمترین مزایای مبدلهای چندسطحی در
مقایسه با مبدلهای منبع ولتاژ مرسوم ،شکل موجهای با کیفیت توان
باال و ولتاژ شکست پایین تجهیزات کلیدزنی میباشد [ .]16این مبدلها
براساس ساختارشان به سه دسته اصلی :مبدلهای دیود کلمپ یا )(NPC
،مبدلهای مالتیسل خازن شناور ) (FCMو مبدلهای پل  Hسری با
ورودیهای  dcمستقل تقسیمبندی میشوند[.]17
مبدلها ی خازن شناور مزایای جالب توجهی برای کاربردهای
فشارمتوسط دارند .از این جمله میتوان به قابلیت تنظیم ولتاژ خازنهای
شناور در مقادیر نامی بهصورت خودکار و طبیعی اشاره نمود .این قابلیت
مهم تحت عنوان خودتنظیمی شناخته شده و اجازه ساخت چنین
مبدلهایی را با سطوح ولتاژ زیاد فراهم مینماید [ .]17با این وجود
مبدلهای چندسطحی دارای برخی معایب میباشند که از این جمله
میتوان به تعداد زیاد کلیدهای قدرت نیمههادی اشاره نمود .اگرچه
میتوان از کلیدهای با ولتاژ نامی پایین برای ساخت مبدلهای
چندسطحی استفاده نمود ولی هر کلید نیاز به یک راهانداز و مدار
حفاظتی خواهد داشت که این امر میتواند منجر به پیچیده شدن و
گرانی سیستم گردد [.]18
اکثر قریببهاتفاق مقاالت منتشرشده در حوزه کاربرد مبدلهای
واسط در ریزشبکههای هیبرید  ac/dcمبتنی بر اینورترهای دو یا
سهسطحه میباشد .از طرف دیگر ،با افزایش توان نامی مبدلها ،تجهیزات
کلیدزنی با ولتاژ نامی باالتر بایستی به کار گرفته شوند تا بتوانند جریان
نامی مبدل را کاهش دهند .این تجهیزات معموالً قابلیت کلیدزنی در
فرکانسهای باال را نداشته و از طرف دیگر در مقایسه با کلیدهای ولتاژ
متوسط و پایین مشابه ،گرانقیمتتر میباشند.
الزم به ذکر است که مبدلهای چندسطحی فقط بهعنوان مبدل
رابط منابع تولید پراکنده ،منابع تجدیدپذیر و یا تجهیزات جبرانساز
معرفی شدهاند .در این حالت ،کنترل تبادل توان معطوف به یکطرف
بوده و با تمرکز سیستم کنترلی بر خروجی مبدل ،عملکرد آن یا بهصورت
اینورتری و یا بهصورت یکسوکننده مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است.
ساختار مبدل واسط ریزشبکههای هیبرید فشارمتوسط مبتنی بر مبدل
 FCMتاکنون معرفی نگردیده است .عالوهبراین در این کاربرد مبدل
چندسطحی بایستی با یک کنترل توان دوجهته مورد بررسی قرار گیرد.
این کنترل بایستی به طور هم زمان کیفیت شکلموجها و پایداری شبکه
را در هر دو سمت  acو  dcمورد توجه قرار دهد.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1507مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

طراحی یک مبدل واسط . . .

با توجه به موارد اشارهشده در این مقاله یک ریزشبکه فشارمتوسط

تعداد حاالت مورد نیاز برای تولید سطوح ولتاژ ،کاهش ولتاژ نامی خازنها

هیبرید  ac/dcمبتنی بر یک مبدل واسط  FCMسهفاز تمام پل 4سل

و انرژی ذخیرهشده در آنها و همچنین کاهش تلفات کلیدزنی میباشد

9سطحی معرفی شده است .در این مقاله محدودیتهای ناشی از اندازه

[ .]17با توجه به مزایای اشاره شده یک مبدل سهفاز  FCMهفتسطحه

تبادل توان مابین زیرشبکههای  acو  dcکه میتواند کنترل و مدیریت

مشابه شکل  3بهعنوان یک مبدل واسط در ریزشبکه هیبرید

توان شبکه هیبرید را بسیار پیچیده نماید حداقل شده است .از طرف

فشارمتوسط طراحی گردیده است.

دیگر کیفیت ولتاژ و جریان هر دو سمت سیستم واسط با کاهش ریپلها،
هارمونیکهای تزریقی و  THDبا توجه به کاربرد مبدل  FCMارتقا پیدا
کرده است .یک سیستم کنترلی بهبود یافته نیز بهمنظور تسهیم توان
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مابین زیرشبکههای  acو  dcبرای این سیستم پیشنهاد شده است.
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 -2ریزشبکه هیبرید  AC/DCمبتنی بر مبدل واسط FCM

شکل  1ساختار یک ریزشبکه فشارمتوسط هیبرید  ac/dcرا که فیدرهای
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 acو  dcآن از یکدیگر تفکیک شدهاند نشان میدهد .در این شبکه فیدر
توزیع سهفاز مرسوم بهعنوان زیرشبکه  acبه کار گرفته شده است .یک
فیدر مجزا بهعنوان زیرشبکه  dcنیز به سیستم اضافه گردیده است که
منابع و بارهای  dcرا به یکدیگر متصل میکند .نهایتًا ،یک پست هیبرید
 ac/dcنیز کنترل و تبادل انرژی  acو  dcرا که از بخش شبکه و تولیدات
پراکنده تولید شده و توسط بارهای  acو  dcمصرف میشود را بهعهده
دارد.

Cell 1

Cell 2

Cell 3

Cell 4

شکل  :2ساختار مبدل  FCMتکفاز -4سل  5سطحه

مطابق شکل  2هر مبدل  FCMتکفاز

دارای دو خازن در لینک dc

میباشند .درنتیجه برای مبدل  FCMسهفاز شش خازن  dcمورد نیاز
خواهد بود .بااینحال در ساختار پیشنهادی (مطابق شکل  )3تنها یک
لینک  dcبرای مبدل  FCMسهفاز استفاده شده است .همچنین تعداد
سطوح ولتاژ خروجی نیز دو برابر گردیده است .درنتیجه عالوهبر کاهش
تعداد لینک dcها از شش به یک در مقایسه با سایر مبدلهای
چندسطحی میتوان با یک مبدل  boostزیرشبکه  dcرا به لینک

dc

متصل نمود.
 -3سیستم کنترلی پیشنهادی ریزشبکه هیبرید AC/DC

تمامی مبدلهای متصلشده بایستی طوری بهصورت هماهنگ با یکدیگر
و با شبکه کنترل شوند که بتوان یک توان با کیفیت و بهرهوری باال را
بدون وقفه برای بارهای  acو  dcتحت شرایط مختلف تولید منابع پراکنده
در هر دو حالت جزیرهای و متصل به شبکه را فراهم نمود .لذا در ادامه
سیستم کنترل پیشنهادی در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیرهای
ارائه میگردد.
شکل  :1ساختار پیشنهادی ریزشبکه فشارمتوسط هیبرید  ac/dcبا
تولید و مصرف مجزای  acو dc

 -3-1حالت متصل به شبکه
در این حالت ،ارتقا کیفیت شکلموجهای جریان و ولتاژ و تأمین توان
رأکتیو مورد نیاز باس  acتوسط مبدل واسط اصلی فراهم میشود .در

با عنایت به نقش اصلی مبدلهای واسط در ریزشبکههای هیبرید

سمت  dcنیز ،مبدل واسط بایستی ولتاژ باس  dcرا بهصورت پایدار برای

برای مدیریت تبادل توان ،یک ساختار جدید برای مبدل واسط سهفاز

زیرشبکه  dcفراهم نموده و بهصورت مناسب تبادل توان بین باسهای

براساس مبدل  FCMپیشنهاد میشود .یک مبدل  FCMتکفاز -4سل

 dcو  acرا انجام دهد .مبدلهای رابط DGها نیز طوری کنترل میشوند

-5سطحه در شکل  2نشان داده شده است [ .]17ازجمله مزایای این

که با شبکه  acسنکرون بوده و حداکثر توان تولید ) (MPPTرا برای

مبدل قابلیت خودتنظیمی ولتاژ خازنهای شناور و لینک  ،dcافزایش در

منابع تجدیدپذیر و تولید پراکنده دنبال کنند [.]11

Serial no. 86

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

طراحی یک مبدل واسط . . .

 /1508مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

AC Subgrid

Isa
Isb
Isc

Utility grid

3-phase
transformer

Linear & Non-Linear
ACLOAD
LOADs

IIc

IIa

IIb

DC Subgrid

VIab
Ls

+

+
S1

S2

S3

VC1

VC 2

VC 3

 E /4

 E /2

 3/4E

S4

S1

S2

S3

VC1

VC 2

VC 3

 E /4

 E /2

 3/4E

S1

S2

S3

VC1

VC 2

VC 3

 E /4

 E /2

 3/4E

S4

DC DGs
D

S4

VS

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

Cell 1

Cell 2

Cell3

Cell 4

Cell 1

Cell 2

Cell3

Cell 4

Cell 1

Cell 2

Cell3

Cell 4

Sn

Vdc

DC
Loads

Ipv L
Vpv

S

)(PV system

3-Phase 4-cell 9level FCM interlinking converter
شکل  :3ساختار پیشنهادی مبدل واسط  FCMبرای ریزشبکه فشارمتوسط هیبرید ac/dc

اگر توان خروجی منابع  dcاز بارهای  dcبزرگتر باشد ،مبدل واسط
بهعنوان یک اینورتر عمل کرده و توان را از زیرشبکه  dcبه  acتزریق
میکند .درصورتیکه مجموع توان تولیدی از مجموع بار  dcکمتر باشد،
مبدل واسط توان را از زیرشبکه  acبه  dcتزریق میکند و اگر کل مجموع
توان تولیدی از مجموع بار در شبکه هیبرید بزرگتر باشد ،توان تولیدی
اضافی به شبکه برق تزریق خواهد شد .در غیر این صورت ،ریزشبکه
هیبرید ،توان از شبکه دریافت خواهد کرد.
با در نظر گرفتن عملکرد دوطرفه مبدل واسط در ترکیب ویژگیهای
زیرشبکه  acو  dcبهصورت یکپارچه ،ملزومات کنترلی مبدل شامل موارد
زیر خواهد بود:
 تخمین مناسب میزان تبادل توان بین زیرشبکههای  acو
dc

 استخراج مناسب سیگنالهای مرجع هر دو زیرشبکه
بهصورت هماهنگ برای مبدل واسط
 تأمین ملزومات کنترلی مبدل واسط  FCMبرای حفظ
ویژگیها و مزایای آن
 تأمین ملزومات کنترلی  MPPTبرای تزریق حداکثر توان
واحدهای تولیدپراکنده  acو dc
معادالت تبادل توان زیرشبکههای  acو  dcبهصورت روابط ( )1و ()2
میباشد.
()1

Ps  Pac DGs  Pconv .  Pac loads

()2

Pdc DGs  Pconv .  Pdc loads

که در آنها:
 : Pac DGsتوان تولیدی منابع پراکنده ac
 : Pdc DGsتوان تولیدی

منابع پراکنده dc

 : Pac loadsبار متصل به شبکه

 : Pconv .توان تبادل شده از طریق مبدل واسط بین زیرشبکه  acو ( dcاز
سمت  dcبه )ac
 : Pbتوان تزریقشده به باتری
بهمنظور کنترل مبدل واسط ،جریانهای مرجع مبدل براساس
تعیین مقادیر لحظه ای توان اکتیو و راکتیو با استفاده از تئوری کنترل
 p-qیا کنترل توان راکتیو لحظهای ( )IRPاستخراج میشود .لذا ،جریان
و ولتاژهای بخش  acمطابق تبدیل کالرک به فرم  αβ0تبدیل شده و
توان اکتیو و راکتیو لحظهای مطابق روابط زیر تعریف میگردد [:]18
P  v   i v   i 

()3

Q  v   i  v   i

که  , v  , i  i  v ولتاژها و جریانهای سهفاز  acدر فرم

αβ0

میباشند.
با توجه به اینکه مبدل واسط وظیفه تبادل توان بین زیرشبکههای
 acو  dcرا بهعهده دارد ،برای تزریق توان زیرشبکه  dcنیز ،یک پارامتر
 dcاضافی تحت عنوان (  ) Pdc DGsنیز بایستی در نظر گرفته شود.
همچنین پارامتر دیگری تحت عنوان (  ) Pdc capبایستی بهصورت منفی
در نظر گرفته شود تا توان الزم را برای تنظیم ولتاژ خازن ،شارژ باتری و
تغذیه بارهای  dcتأمین نماید .درنتیجه جریانهای مرجع براساس مقادیر
توان با توجه به رابطه ( )4استخراج میگردد.

()4

v    P  Pdc DGs  Pdc cap 

,
v   
Q




v 

v 

 i  ,ref 
1
i
 2
  ,ref  v 

 PV dclink  Pdc ,loads  Pb

P

dc cap

ac

 : Pdc loadsبار متصل به شبکه dc

Serial no. 86

: Ps

توان تزریقی از شبکه به زیرشبکه هیبریدac/dc

که v 2  v 2 v 2 
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نهایتًا با معکوس کردن تبدیل کالرک جریانهای مرجع مبدل واسط
در فرم  abcبهدست میآید .در مرحله بعدی با استفاده از کنترل
پیشبینی جریان ،ولتاژهای مرجع به فرم گسسته استخراج خواهد شد.
نهایتًا با استفاده از قانون کیرشهف برای جریانها در نقطه اتصال مشترک

 : چگالی هوا
 : Aمساحت دورانی روتور
)  : C (, ضریب توان توربین که بهصورت تابعی از(  :نسبت سرعت
نوک پره( و ( زاویه پره و پیچ) میباشد.
 :VWسرعت باد

ولتاژ مرجع مطابقه رابطه ( )5بهدست میآید [:]11
()5

طراحی یک مبدل واسط . . .

 i s ( n )  i s* ( n ) 
*
v conv
(
n

)1

v
(
n
)

L

.
s
t 
Ts



بهمنظور تأمین شرایط مبدل  FCMروش کنترل مدوالسیون پهنای باند
شیفت فاز ( )PS-PWMاستفاده میشود .شرط اصلی برای خودتنظیمی
مبدل این است که متوسط جریانهای خازنهای شناور صفر گردد.
درنتیجه هر یک از سلها بایستی با یک بازه زمانی مشخص طوری
کلیدزنی گردند که اختالف فاز بین کرییرهای هر سل از رابطه ( )6حاصل
گردد [.]18

حال با در نظر گرفتن مدل دینامیکی یک ژنراتور القایی و براساس
معادالت ولتاژ و گشتاور الکترومکانیکی برحسب جریان روتور و استاتور
در محور  ،d-qمبدل  ac/dc/acپشتبهپشت سیستم  DFIGبایستی
بهنحوی در حالت متصل به شبکه کنترل شود که ضمن سنکرون نمودن
ولتاژ خروجی سیستم بادی با شبکه باالدست ،امکان دستیابی به
استحصال توان بیشینه ( )MPPTرا نیز در این حالت فراهم نماید.
کنترل  DFIGبایستی با هماهنگی کنترل مبدلهای سمت شبکه و
مبدل سمت روتور ،ولتاژ لینک  DCمبدل پشتبهپشت را تأمین نماید.
درنتیجه مبدل سمت شبکه بایستی ضمن تنظیم ولتاژ لینک  ،DCولتاژ

2
n

() 6



خروجی مبدل را نیز با ولتاژ شبکه سنکرون نماید .از طرف دیگر ،مبدل
سمت روتور نیز بایستی ضمن استحصال توان بیشینه ،توان راکتیو
استاتور را نیز مدیریت نماید که این کنترل ،با تنظیم جریان روتور قابل

که  nتعداد سلها میباشد .بلوک دیاگرام سیستم کنترلی اصلی

دستیابی میباشد.روشهای کنترلی متفاوتی برای سیستم بادی DFIG

پیشنهادشده برای مبدل واسط  FCMمطابق شکل -4الف میباشد.

پیشنهاد شده است [ .]19در این مقاله از روش کنترل مستقیم گشتاور

در حالت متصل به شبکه ،مبدلهای متصل به PVها و توربینهای
بادی بایستی در مد  MPPTعمل نمایند .لذا در ادامه یک سیستم

() )Direct torque control (DTCبرای کنترل مبدل سمت روتور سیستم
بادی استفاده میشود.

خورشیدی متصل به زیرشبکه  dcو یک سیستم بادی  DFIGمتصل به

در مرحله اول ،سرعت زاویهای روتور (  ،) rبا توجه به الگوریتم

زیرشبکه  acبررسی و سیستم کنترلی مناسبی نیز در این حالت برای

استحصال توان بیشینه ( )MPPTمورد استفاده براساس مشخصات توان

آنها پیشنهاد میگردد.

و سرعتباد توربین بادی (سرعت باد 12متربرثانیه برای توان ماکزیمم

برای یک سیستم فتوولتائیک ،جهت استحصال توان بیشینه بایستی

نامی توربین) استخراج میشود [ .]20سپس اندازه گشتاور
*

مقدار بهینه ولتاژ خروجی پنل خورشیدی را جهت تزریق حداکثر توان

الکترومکانیکی مرجع  ، T emبهکمک توان مکانیکی ژنراتور  Pmو سرعت

دنبال نمود .همانطورکه میدانیم شیب منحنی توان-ولتاژ  PVدر

زاویهای (  ،) rمحاسبه میشود .در مرحله بعد ،با توجه به معادالت
*

 MPPTبرابر صفر میگردد .درنتیجه میتوان از یک کنترلکننده تناسبی

دینامیکی ژنراتور القایی ،اندازه جریان مرجع روتور در محور،) i dr ( d-

به مقدار صفر استفاده نمود .سپس

با تخمین شار استاتور و در نظر گرفتن مشخصات ژنراتور محاسبه

Boost

میگردد [ .]4حال برای استخراج کلیدزنی مبدل ،با مقایسه جریانهای

( )Spvاستفاده میشود [ .]18با در نظر گرفتن ملزومات کنترلی اشاره

مرجع با جریانهای تخمینزدهشده براساس ولتاژ و جریانهای

شده ،بلوک دیاگرام کنترلی سیستم فتولتائیک در حالت متصل به شبکه

اندازهگیریشده ،ولتاژهای مرجع تولیدی مورد نیاز بهکمک یک

در شکل -4ب نشان داده شده است.

کنترلکننده  ،PIبه دست میآید.

انتگرالی ( )PIبرای تنظیم

dV

dP

خروجی کنترلکننده  PIبه منظور تعیین بازه کلیدزنی مبدل

در ادامه مدل یک سیستم بادی شامل یک ژنراتور توربین بادی با

در نهایت بهکمک روش  ،PWMبازههای کلیدزنی مبدل سمت روتور

 )Doubly Fed Induction Generator( DFIGکه به زیرشبکه  acمتصل

با سیگنالهای ولتاژ مرجع تولیدی محاسبه میشود .درصورتیکه

میباشد ،مورد بررسی قرار میگیرد .توان خروجی تولیدی ژنراتور توربین

بخواهیم سیستم بادی توان راکتیو نیز تزریق نماید ،براساس تغییرات

بادی برحسب سرعت باد از رابطه زیر استخراج میگردد:

توان راکتیو و مقایسه آن با تخمین شار میتوان میزان تزریق توان راکتیو

()7
که در آن:

Serial no. 86

VW 3

)   A  C ( , 
2

Pw 

را نیز با توجه به معادالت دینامیکی ژنراتور در محور ،q -کنترل نمود.
بلوک دیاگرام کلی کنترل سیستم بادی پیشنهادی در شکل -4ج نشان
داده شده است.
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* i dr
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s

i pv
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control of DFIG

Eq . of

i dr

v pv

Pm

DFIG
V 3

abc
Estimator

vw

to

i s 3

dq

i r 3

n

) R r i dr  (s  r )( L m i qs  L r i qr

QS

) R r i qr  (s  r )( L m i ds  L r i dr

PI controller

DFIG Conv .
firing signals



* i qr

i qr

v ref 3
Comparator

PI controller



طراحی یک مبدل واسط . . .

با استفاده از معادالت کنترل دروپ ،فرکانس مرجع مبدل منبع ()ω
و دامنه ولتاژ ( )Eمیتواند بهترتیب از اندازهگیری توان اکتیو ( )Pو راکتیو
( )Qحاصل شود .این معادالت در  8و  9بیان شدهاند.
()8

*

   - mP

()9

E  E * - nQ

که در آن *  و *  Eفرکانس مرجع و دامنه ولتاژ در بیباری هستند و
 mو  nضرایب دروپ میباشند.
با در نظر گرفتن روابط ( )8و ( ،)9ولتاژ مرجع مطابق بلوک دیاگرام
نشاندادهشده در شکل  ،5براساس مقادیر ولتاژ و جریان اندازهگیریشده
محاسبه میگردد .سپس ،ولتاژ مرجع حاصلشده در مرحله بعد وارد یک
تنظیمکننده ولتاژ دو حلقهای میشود که در شکل  5نشان داده شده
است و شامل یک حلقه جریان داخلی تناسبی و یک حلقه ولتاژ رزونانسی
( )PRمیباشد.

* Qs
v ref 3

min
max E

شکل  :4سیستم کنترلی پیشنهادی برای ،الف) مبدل واسط ،ب)

firing
signals

LPF

Q 3

v 3

P &Q
Calculation q
3

2
V dc

PWM
Modulator

P
Current
Regulator




PR
Voltage
Regulator

i 3




v ref 3

v 3

i l 3

شکل  :5سیستم کنترلی برای منابع تولیدپراکنده ac

شبکه

با در نظر گرفتن عملکرد جزیرهای بهصورت مستقل در یک ریزشبکه ،از
کنترل دروپ میتوان برای تسهیم توان بین منابع استفاده نمود .تاکنون
مطالعات مختلفی در خصوص این تئوری صورت گرفته است با این وجود
بسیاری از این مطالعات به ریزشبکههای  acمحدود میشوند .هرچند
کنترل دروپ ریزشبکههای  dcنیز در دو دهه اخیر مطالعه شدهاند .با در
نظر گرفتن یک ریزشبکه هیبرید  ac/dcو سه حالت مختلف آن ،این
کنترل میتواند در سه حالت مختلف جدا از هم ،اما تقریبًا مرتبط به هم
شامل موارد زیر باشد [:]23-21
کنترل دروپ زیرشبکه AC

کنترل دروپ زیرشبکه DC

 کنترل دروپ هماهنگ مبدل واسط
برای کنترل تولید منابع با توجه به اینکه کنترل دروپ در هر دو
زیرشبکه مربوط به ریزشبکه هیبرید پیشنهادی مفاهیم اصلی این کنترل
و روش کنترل پیشنهادی مبتنی بر آن در ادامه مورد بررسی قرار
میگیرد.
کنترل دروپ ،برای حداقل دو منبع موازی در زیرشبکه  ،acبهصورت
گستردهای در مراجع متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است [ ]3-1و
[.]16

P3

Q Droop

سیستم فتوولتائیک و ج) سیستم بادی  DFIGدر حالت متصل به

 -3-2حالت جزیرهای

)Eq .(9

min

PWM triangle
carrier signals

ج)

Serial no. 86

dq 0
to
abc

max 

P Droop
)Eq .(8

p 3

کنترل زیرشبکه  dcاز کنترل زیرشبکه  acبهدلیل نبود فرکانس و
توان راکتیو سادهتر بوده و تنها پارامتر و قابل کنترل دامنه ولتاژ میباشد.
بنابراین تسهیم توان اکتیو ( )Pمابین منابع  dc ،DGمیتواند بهوسیله
کنترل دروپ ولتاژ مطابق رابطه ( )10تنظیم شود [ 14و .]21
V  V * - aP

()10

که در آن *  Vولتاژ خروجی بیباری منابع  a ، dcضریب دروپ
میباشد .بلوک دیاگرام کنترلی  dcدر شکل  6نشان داده شده است .بر
این اساس ولتاژ مرجع بهدست آمده از رابطه ( )10وارد تنظیمکننده
ولتاژ  PIمیگردد .نهایتًا خروجی کنترل ولتاژ خروجی و کنترل جریان
تناسبی داخلی میتواند بازه کلیدزنی مبدل  Boostرا فراهم نماید [.]8
v ref

firing
signals

max

PWM
Modulator

min

S

P Droop
)Eq .(10

p LPF P

Power
Calculation

v
i

1
V dc

P
Current
Regulator



PI
Voltage
Regulator

il



v ref

v

شکل  :6سیستم کنترلی برای منابع تولیدپراکنده dc
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در ادامه روش کنترلی مبدل واسط  FCMدر حالت جزیرهای ارائه
میگردد .مهمترین مسئله که در کنترل مبدل واسط با آن مواجه خواهیم
بود متغیرهای دروپ متفاوت استفادهشده توسط دو زیرشبکه ادغامشده
میباشد .این متغییرها فرکانس زیرشبکه  acو ولتاژ ترمینال زیرشبکه dc
میباشد .در نتیجه ابتدا بایستی این متغیرها در یک بازه مشخص (مثالً
از  -1الی  )1بهصورت پریونیتی نرمالیزه گردند .بدین منظور روابط ()11
و ( )12بهصورت ذیل پیشنهاد میگردد [:]22
) f - 0.5(f max  f min
) 0.5(f max - f min

()11
()12

) VI - 0.5(V dc ,max  V dc ,min
) 0.5(V dc ,max - V dc ,min

f pu 

طراحی یک مبدل واسط . . .

که در آن  nضریب دروپ تسهیم توان راکتیو میباشد.
نهایتًا برای استخراج مقدار مرجع توان تبادلشده ( * ،) PIمقدار
 I I*,qبرای تبادل مثبت توان بایستی غیرصفر بوده و برای تبادل منفی
توان بایستی برابر صفر شود تا مبدل در ضریب قدرت برابر یک عمل
نماید .سپس مقادیر مرجع بهدستآمده شامل (  ) I I*,d  j I I*,qو
*)  ( I Iبهترتیب با دو کنترلکننده  PI 2و  PI 3دنبال میگردند .نهایتًا
با تبدیل مقادیر مرجع به دست آمده از فرم  d−qبه فرم سهفاز

abc

جریانهای مرجع استخراج میگردد.
مبدل واسط  FCMپیشنهادی برای ریزشبکه هیبرید در حالت
جزیرهای با اتصال یک مبدل  dc-dcافزاینده استاندارد مطابق شکل 3

V dc , pu 

بایستی همراه گردد .این ساختار پیشنهادی امکان انتخاب سطوح ولتاژ
دلخواه را برای دو زیرشبکه  acو  dcبهصورت قابلانعطاف فراهم مینماید.

که زیرنویسهای ماکسیمم و مینیمم برای متغیرها ،حداکثر و حداقل
محدوده متغیرها را مشخص مینماید.
در مرحله بعد ،تفاضل مقادیر نرمالیزهشده بهدست آمده این دو
متغیر (  ) f pu V dc , puوارد یک کنترلکننده  PI 1 ( PIدر شکل )7
میگردد .با در نظر گرفتن این واقعیت که دو متغیر نرمالسازیشده در
حالت دائم با یکدیگر برابر میباشند ،ورودی کنترلکننده  PI 1نیز
بایستی صفر گردد .این حالت دقیقًا مشابه وضعیتی است که شبکه ac
اصلی بهصورت طبیعی در حالت متصل به شبکه در زیرشبکه  acانجام
میدهد .با تبادل توان اکتیو بهصورت متناسب بین دو زیرشبکه ،میتوان
بدون درنظر گرفتن محل تغییرات بار ،تعادل توان در شبکه را انجام داد.
همچنین هر یک از منابع  dcیا  acموجود در زیرشبکهها توان اکتیو را
بهصورت متناسب با در نظر گرفتن کنترل دروپ مرتبط  dcیا  acتقسیم

این در حالتی است که تبادل توان اکتیو همچنان بهصورت دوطرفه
امکانپذیر میباشد .اگر یک لینک  dcخازنی در بخش لینک  dcمشترک
مورد استفاده قرار گیرد یک کنترلکننده  PI 4نیز بایستی به سیستم
کنترلی اضافه گردد تا تلفات مرتبط با خازن را جبران نماید [.]20
درنتیجه با تولید یک جریان اکتیو کوچک *) ( I Iمیتوان ولتاژ لینک
 dcرا نیز ثابت نگه داشت .این مقدار مرجع به مقدار جریان  dcفعال
*)  ( I Iاضافه شده و توسط مبدل  dc-dcکنترل میگردد .نهایتًا مقادیر
مرجع جریان  dcو  acبهبودیافته بهترتیب بهصورت  I I*,d  j I I*,qو
*) ( I I )*  ( I Iتولید میشود [ .]22-23با در نظر گرفتن ملزومات
کنترلی اشارهشده و معادالت استخراجشده طرح کلی سیستم کنترلی
هیبرید پیشنهادی برای مبدل واسط  FCMمطابق شکل  7پیشنهاد
میگردد.

میکنند .مقدار مورد نیاز * PIکه توسط خروجی کنترلکننده
تعیین میشود ،برای تبادل توان  dcبه  acمثبت و برای تبادل توان ac
PI 1

به  dcمنفی خواهد بود .سپس مقدار مرجع * PIمیتواند با استفاده از
رابطه ( )13به یک اندازه جریان فعال  I I*,dمورد استفاده در ریزشبکه
 acو یک جریان دیگر *)  ( I Iمورد استفاده در ریزشبکه  ،dcتبدیل
میشود که از رابطه ( )13قابل استخراج میباشد.

j
firing
signals
of
FCM
inverter
&
dc/dc boost
converter

PI 2



I I*,q  0



*PI
V dc

()13

*2 PI
3V I

; ( I I )*  


PLL

v I 3

f

I I*,d

)Eq .(13

PI

PI 1

f pu



V dc pu




)Eq .(11
&

)Eq .(12



)( I I

PI 4



VS

شکل  :7سیستم کنترلی پیشنهادی برای مبدل واسط

 -4نتایج شبیهسازی

که در آن  V Iو  V dcبهترتیب دامنه ولتاژ اندازهگیریشده در
ترمینالهای  acو  dcمبدل واسط میباشد .یک مقدار جریان راکتیو

در این بخش عملکرد ریزشبکه هیبرید  ac/dcفشارمتوسط براساس مبدل

 I I*,qنیز با استفاده از مقدار * Q Iمطابق رابطه ( )14قابل استخراج

واسط چندسطحی  FCMپیشنهادی با استفاده از نرمافزار

میباشد.
()14

Serial no. 86

 PSCAD/EMTDCشبیهسازی میگردد .بهمنظور تأیید عملکرد و
*2Q I
3V I

بررسی الگوریتم کنترل پیشنهادی ،شبیهسازیها در شرایط مختلف
; I I*,q 

V I - V I ,max
n

Q I* 

V dc
I I

V S ref
*

I I*,d 

i 3

VI

)Eq .(14

*

*) ( I I

PWM

PI 3

I I*,q or

abc
to
dq 0

تولید و مصرف بخش  acو  dcدر هر دو حالت جزیرهای و متصل به شبکه
انجام میگیرد .ساختار اصلی سیستم قدرت شبیهسازیشده مطابق شکل
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 3بوده و مقادیر پارامترهای اصلی شبکه در جدول  1نشان داده شده

شکل  :8الف)توان اکتیو و ب) توان راکتیو تبادلشده در ریزشبکه
هیبریدac/dc

است.
جدول  :1مقادیر پارامترهای اصلی سیستم شبیهسازیشده
مقدار

با توجه به تغییرات تولید توان در DGها و بارهای سمت  dcو ،ac
سه حالت گذرا برای سیستم هیبرید  dc/acمعرفی شده است .این حاالت
گذرا در زمانهای  t=0.8s ،t=0.5sو  t=1sرخ میدهد .درنتیجه چهار
مد عملکردی متفاوت قابل مطالعه خواهد بود .بر این اساس ،تغییرات
توان اکتیو و راکتیو تزریقی توسط شبکه اصلی (بههمراه DGهای ،)ac
توان تزریقی مبدل واسط به شبکه  acو توان تولیدی DGهای  dcدر
شکل  8نشان داده شده است .در ادامه این چهار مد عملکردی ناشی از
گذراهای رخداده مورد بررسی قرار میگیرد.

پارامتر

60 Hz

) AC subgrid frequency ( f
) Utility and AC subgrid voltage(V ab

20kV
150 kVA

)AC DFIG wind systm rated power(Sac, DG

0.005+j0.15 p.u.

DFIG rotor impedance

0.0057+j0.17 p.u.

DFIG stator impedance

75 kW+j15 kVAr.

) resistive-inductive AC load ( P1  jQ1

20 kW

) Linear AC Load( P2

4mH

Transformer inductance

20kV

) DC subgrid voltage(V dc

100 kVA

)DC DG (PV SYSTEM) rated power(Sdc, DG

125 kW

) DC Load( Pdc

0.4mF

) flying capacitors ( C i

3.5kHz

) Boost converter frequency( f switching

30mH

Boost converter inductance

10kHz

Transformer inductance
) FCM Switching frequency ( f switching

20Ω ; 0.1mH ; 2.7µF

Output RLC filters

1mF

) dc link capacitor( C S

4mH

 -4-1-1مد  :1قبل از گذرای اول0/2s<t<0/5s ،

 -4-1حالت متصل به شبکه
در این حالت تمامی مبدلهای منابع تولید پراکنده  dcو  acدر وضعیت
 MPPTعمل نموده و مبدل واسط ریزشبکه هیبرید نیز در حالت کنترلی
 P-Qکار میکند .فرکانس و ولتاژ سمت  acتوسط شبکه اصلی کنترل
میشود ،بااینحال ،اولویت تأمین بار به DGهای ریزشبکه هیبرید
اختصاص یافته است .باطریهای متصل به ریزشبکه نیز بهصورت شارژ
کامل در نظر گرفته شده و درنتیجه در این مد عملکرد خاصی ندارد.
ولتاژ لینک  dcنیز توسط مبدل واسط تثبیت میگردد.

در این مد ،زیرشبکه  acتواناکتیو  95 kWرا تولید میکند که متشکل
از توان تزریقی شبکه اصلی به اندازه  40kWو توان تولیدی DGهای ac
(سیستم بادی  )DFIGبه مقدار  55kWمیباشد .کل بار زیرشبکه  acنیز،
برابر ( )95kW+15kVArاست که شامل یک بار اهمی خالص خطی با
توان اکتیو  20kWو یک بار غیرخطی اهمی-سلفی با توان  70kWو
 15kVArو  THDتولیدی 3.5درصد میباشد .تولیدات پراکنده زیرشبکه
 dcنیز توانی معادل  55kWرا در وضعیت  MPPTتولید میکنند که این
توان بهوسیله یک بار  50kWو مبدل واسط مصرف میگردد .لذا در این
مد ،متوسط توان اکتیو تبادل شده توسط مبدل واسط تقریبًا نزدیک صفر
است .هرچند توان راکتیو مورد نیاز بارهای  acتوسط مبدل واسط تأمین
میشود .درنتیجه شبکه اصلی هیچ توان راکتیوی به زیرشبکه  acتزریق
نمینماید (شکل .8ب).
Advanced Graph Frame
Interlinking C...

AC Utility Va

Utility Ia

AC Load Ia

20.0k

)interlinking Conv. (4*mA
15.0k
10.0k
5.0k

Main : Graphs
P interlinking ...

P Utility

y

)P DC DGs (PV

P DFIG

0.0
-5.0k

100.00k

-10.0k

0.00

) P (W
-50.00k

...
...
...

...
...
...

-100.00k

ÇÇáÝ
1.20

]Active Power [w

50.00k

Q Interlinking conv.

1.00

0.80

0.60

0.40

30.0k
25.0k
20.0k
15.0k

y
10.0k
5.0k

Q (Var0.0
)

...
...
...

1.20

-5.0k
-10.0k

1.00

Serial no. 86

0.80

0.60

)Time(s

0.40

0.240

0.230

Time(s) 0.220

0.210

0.200

شکل  :9ولتاژ و جریان تزریقی شبکه به ریزشبکه ،جریان بار

0.20
40.0k
35.0k

È

-20.0k

زیرشبکه acو جریان تولیدی مبدل واسط  FCMدر مد  1برای فاز a

Main : Graphs
Q Utility

)ac load (4*mA

)utility (4*mA

)utility voltage(V

-15.0k

0.20

با عنایت به عدم تبادل توان اکتیو بین دو زیرشبکه در این مد ،نقش
اصلی مبدل واسط  FCMدر کنار کنترل ولتاژ لینک  ،dcبهبود کیفیت
توان زیرشبکه  acنیز خواهد بود .در این صورت مبدل واسط میتواند
مانند یک  DSTATCOMبرای جبران توان راکتیو مطابق شکل .8ب
عمل نماید .عملکرد مبدل واسط با توجه به شکلموجهای جریان و ولتاژ
زیر شبکه  acبرای یک فاز در شکل  9نمایش داده شده است.
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 -4-1-2مد  :2بعد از گذرای اول0/5s<t<0/8s ،

 -4-1-4مد  :4بعد از گذرای سوم1s<t<1/2s ،

در این مد ،توان تولیدی DGهای زیر شبکه ( dcکه شامل یک سیستم
فتوولتائیک میباشد) مطابق کنترل  ،MPPTاز  55kWبه 75kW
افزایش مییاید .با توجه به عدم تغییر سایر مشخصات شبکه بایستی
 20kWاز زیرشبکه  dcبه زیرشبکه  acتزریق گردد .درنتیجه با توجه به
ثابت بودن توان تولیدی سیستم بادی  DFIGدر مقدار  ،55kWتوان
تزریقی شبکه اصلی به  20kWکاهش مییابد (شکل .8الف) .در این مد،
متوسط توان راکتیو تبادلشده توسط مبدل واسط نیز مشابه مد قبلی
میباشد .شکلموجهای جریان و ولتاژ زیرشبکه  acبرای یک فاز در این
مد نیز در شکل  10نشان داده شده است.

برای بررسی حالت یکسوکنندگی مبدل واسط ،در مد  ،4یک بار  dcبه
اندازه  125Kwدر مقایسه با مد  3به زیرشبکه  dcمتصل میگردد .لذا،
مصرف توان از تولید آن در بخش  dcبیشتر میشود .از طرف دیگر،
میزان تولید سیستم بادی نیز از  55kWبه  35kWکاهش مییابد .مبدل
واسط با عملکرد یکسوکنندگی ،توان مورد نیاز را از زیرشبکه  acبه
زیرشبکه  dcمنتقل میکند (شکل .8الف) .شکل موج جریان و ولتاژ
سمت  acنیز برای این مد در شکل  12نشان داده شده است.
Advanced Graph Frame
AC Load Ia

Interlinking C...

AC Utility Va

Utility Ia

20.0k

)interlinking Conv. (4*mA
15.0k

Advanced Graph Frame
Interlinking C...

AC Utility Va

10.0k

Utility Ia

AC Load Ia

20.0k

5.0k

)interlinking Conv. (4*mA
10.0k
5.0k

-10.0k

y

15.0k

0.0
-5.0k

-15.0k

0.0

y

)ac load (4*mA

)utility (4*mA

)utility voltage(V

-5.0k

-20.0k
...
...
...

-10.0k
-15.0k

)ac load (4*mA

)utility voltage(V

)utility (4*mA

-20.0k
...
...
...

0.640

Time(s) 0.620

0.630

0.610

شکل  :10ولتاژ و جریان تزریقی شبکه به ریزشبکه ،جریان بار
زیرشبکه  acو جریان تولیدی مبدل واسط  FCMدر مد  2برای فاز a

 -4-1-3مد  :3بعد از گذرای دوم0/8s<t<1s ،

AC Utility Va

عالوهبراین ،بهمنظور بررسی عملکرد مناسب این مبدل در مقایسه با
مبدلهای مرسوم ،مطابق شکل  ،13میزان هارمونیک جذبشده توسط
مبدل پیشنهادی  FCMو یک مبدل پل سهفاز مرسوم در حالت
یکسوکنندگی نشان داده شده است .لذا ،با مقایسه دو منحنی میتوان
نتیجه گرفت که مبدل واسط پیشنهادی و کنترل آن ،هارمونیکهای
جذبشده زیرشبکه  dcرا کاهش داده است .بهطوریکه  THDجریان از
نزدیک  7درصد به کمتر از 3/5درصد کاهش یافته است.
Main : Graphs
THD of load

THD of source

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0

...
...
...

Advanced Graph Frame
Interlinking C...

شکل  :12ولتاژ و جریان تزریقی شبکه به ریزشبکه ،جریان بار

y

با توجه به کنترل  MPPTبرای منابع ،توان تولیدی سیستم فتوولتائیک
به  95kWافزایش مییابد .همچنین بار اهمی-سلفی زیرشبکه  acنیز در
این مد از مدار خارج میشود .درنتیجه تولید توان از مصرف توان در هر
دو زیرشبکه  acو dcریز شبکه هیبرید بیشتر شده و اضافه توان تولیدی
معادل  75kWبه شبکه اصلی تزریق میشود (شکل .8الف) .این توان
شامل  40kWتوان اضافی در زیرشبکه  dcناشی از تولید  PVو 25kW
اضافی ناشی از سیستم بادی DFIGمیباشد .اختالف فاز 180درجه ما
بین شکلموج جریان و ولتاژ شبکه اصلی در شکل  ،11تزریق توان به
شبکه اصلی را تأیید میکند.
AC Load Ia

1.030

1.010

زیرشبکه  acو جریان تولیدی مبدل واسط  FCMدر مد  4برای فاز a

0.600

Utility Ia

1.040

Time(s)1.020

1.000

1.200

1.100

1.150

1.050

1.000

)Time(s

20.0k

الف)

)interlinking Conv. (4*mA

Main : Graphs

15.0k

)THD of AC load (%

)THD of source current (%

25.0

10.0k
20.0

5.0k

15.0

0.0

y

y

10.0

-5.0k

5.0

-10.0k

0.0
-5.0

-15.0k

)ac load (4*mA

)utility (4*mA

)utility voltage(V
-20.0k

...
...
...

0.940

0.930

Time(s)0.920

0.910

0.900

...
...
...

1.200

1.150

Time(s)1.100

1.050

1.000

ب)
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شکل  16نیز ولتاژ لینک  dcو خازنهای شناور مبدل  FCMرا نشان
میدهد که عملکرد مناسب مبدل  FCMرا در خودتنظیمی طبیعی ولتاژ
خازنها تأیید مینماید.

ولتاژ تولیدی مبدل واسط چندسطحی  ،FCMدر شکل  14نشان
داده شده است .مطابق شکل  ،14ولتاژ خط  acخروجی مبدل واسط
 FCMسهفاز چهار سل پیشنهادی9 ،سطحه بوده و درنتیجه امکان
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میباشد.
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اهمی-سلفی پایه  acبرابر  400kWو  50kVArو بار  dcنیز برابر 200kW
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اضافه میشود .با در نظر گرفتن عملکرد هماهنگ مبدل واسط با سایر
منابع تولید پراکنده ،نتایج شبیهسازی فرکانس زیرشبکه  acو ولتاژ باس
 dcزیرشبکه  dcبهترتیب در شکلهای  17و  18نمایش دادهشده است.
پایداری و تثبیت ولتاژ و فرکانس نمایش دادهشده در شکلهای مذکور
عملکرد کنترل پیشنهادی را در ریزشبکه هیبرید  ac/dcتأیید میکند.
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 نتیجه-5
یک مبدل واسط مبتنی بر مبدلهای چندسطحی مالتیسل خازن شناور
 در این مقاله پیشنهاد شده استac/dc برای ایجاد یک ریزشبکه هیبرید
تا عملکرد و قابلیتهای مبدل واسط را بهویژه در کاربردهای توان باال و
 قابلیت خودتنظیمی ولتاژ خازنهای شناور.ولتاژ متوسط ارتقاء بخشد
 کاهش ولتاژ کاری کلیدهای الکترونیک قدرت و انرژی ذخیرهشده،مبدل
در خازنهای شناور ازجمله مهمترین ویژگیهای ساختار مبدل
 کنترل و ساختار پیشنهادی برای مبدل واسط.پیشنهادی میباشد
ریزشبکه هیبرید که براساس توجه به ملزومات کنترلی توان و کیفیت
 امکان افزایش کیفیت،شکلموجها در هر دو طرف مبدل واسط میباشد
 همراه با حفظ تغییراتac شکلموجهای خروجی مبدل واسط در بخش
 در محدوده مورد نظر را فراهم نموده و از مزایایdc دامنه ولتاژ باس
 نتایج شبیهسازی عملکرد مناسب.دیگر ساختار پیشنهادی میباشد
 پیشنهادی را در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیرهایFCM مبدل
 به هنگام تغییراتdc  وac بهمنظور تبادل توان مابین زیرشبکههای
،شرایط بار و تولید منابع پراکنده در هردو طرف مبدل واسط پیشنهادی
.تأیید میکند
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