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Abstract: In grid-connected distributed energy resources (DERs), DC current of DERs is injected to a grid via a power processing
unit. Function of this unit is to convert the input DC current to an AC current with acceptable specifications to the grid constraints.
Performance of these systems is directly depended on their control systems methods. Recently introduced PR controllers are well
suited for grid connected inverters due to their outstanding capability of tracking and disturbance rejection. In this paper,
performance of these controllers on grid-connected inverters is studied, while the inductors of the output LCL filter have nonlinear
behavior. By using a mixed feedback method, the apparent undesirable nonlinearity of inductors is used on the opposite direction to
enhance the system performance. A 7kW inverter system performance is simulated and the results verify the designations.
Keywords: Grid-connected inverters, nonlinear inductor, volterra-series expansion, proportional-resonant controller, mixed
feedback.
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 -1ممدمه
يکي از چالشهاي مهطم پطيشروي جامعطه بشطري قطرن بيسط ويکطم
بيشپ مسئلهي انرژي اس  .در ميان روشها و راهحلهطاي گونطاگون
مطرح شده در پاسخ به اين مسئله ،شبکههاي هوشمند انرژي با منطابع
انرژي تجديدپذير زيرساخ هاي توانمندي را فراهم ميآورند .در همين
راستا ،استفاده از اينورترهاي منبع ولتاژِ متصل به شبکه متطداولتطرين
روش اتصال اين منابع انرژي سبز به شبکهي قدرت بهحساب ميآينطد.
وظيفهي اين واسطها ،انتمال مطمئن و با کيفي انرژي از منابع توليطد
پراکنده به شبکه قدرت ميباشد .از همين رو ،تالش براي دس يابي به
استراتژي کنترلي مناسب جه ايجاد مصالحهاي بهينطه ،ميطان هزينطه
کلي و استانداردهاي فنطي ماننطد  IEEE-519و  IEEE-1547ارزشطمند
خواهد بود.
تاکنون روشهاي متعددي بطراي کنتطرل اينورترهطاي متصطل بطه
شبکه مطرح گرديده اس [ .]1کنترلکننده پيشبينِ پيشنهاد شده در
[ ]2و [ ]3يک طي از ايططن انططوا اس ط  .مهططمتططرين نمطططه فططعف اي طن
کنترل کننده حساسي باالي آن به دق مدل سيستم بهکار برده شده
اس  .کنترل هيسطترزيس روش کنترلطي متطداول ديگطري اسط کطه.
سادگي ،مماوم بودن در برابر تغييرات پارامترهاي بار و فيلتطر خروجطي،
اعمال محافظ ذاتي در برابر افافه بار و همچنين ديناميپ پاسخگويي
باال از جمله مزاياي اين روش بطهحسطاب مطيآينطد ،امطا متغيطر بطودن
فرکانس کليدزني و خطايي معادل دو برابطر بانطد هيسطترزيس از نمطا
فعف اين روش هستند کطه در [ ]4و [ ]7مطورد بررسطي قطرار گرفتطه
شدهاند  .بيشپ يکي از محبوبترين نو کنترلکنندهها ،کنترلکننده
سططاده تناسططبي-انتگرال طي ( )PIاس ط  .امططا تططالش بططراي اعمططال اي طن
کنتططرلکننططده بططر روي اينورترهططا ،بططا هططدف رديطابي سطيگنال مرجططع
سينوسي ،دو مسئله اساسي را پيشروي دارد که عبارتند از :اوالو وجطود
خطاي حال ماندگار هم در دامنه و هم در فاز و دوماو قابليط فطعيف
آن در حذف اغتشاشات.
در پي بهرهگيري از سطادگي موجطود در کنتطرلکننطدههطاي  PIو
همچنين ارتماء عملکرد کلي آنها ،تغيير شکل يافتههاي متعددي از اين
نو کنترلکننده پيشنهاد شده اس  .افافه نمطودن مسطير پطيشخطور
ولتاژ شبکه ،فيدبپ چند حالته و افزايش بهره تناسطبي [ ]6تعطدادي از
اين روش ها هستند .اما بيشپ کنترلکننده تناسبي رزونانسطي)PR( 1
که حاصطل از انتمطال کنتطرلکننطده  PIبطه قطاب سطاکن    اسط
جذابترين نو تغيير شکل يافته  PIبهحساب ميآيد .بهططور مختصطر،
نحوه عملکرد اين کنترلکننده را اينگونطه مطيتطوان شطرح داد کطه بطا
اعمال بهرهي بينهاي در يپ فرکانس دلخواه ،خطاي حالط مانطدگار
در آن فرکانس را کاهش ميدهد.
هارمونيپ هطاي جريطاني از جملطه مسطائل ديگطري اسط کطه در
استفاده از مبدلهاي توان مبتني بطر کليطدزني مططرح مطيباشطد .ايطن
هارمونيپها را ميتوان عامل اصطلي آسطيبديطدگي بارهطا و تجهيطزات
حسططاد دانسطط  .در راسططتاي ايططن واقعيطط و همچنططين بططر اسططاد
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استانداردهاي کيفي توان ،اعوجطاج هطارمونيکي کطلِ ( )THDجريطان
تزريمي به شبکه بايد کمتر از  %7باشد .طبق استاندارد  IEEE-1547که
در جدول  1آورده شده اس  ،ممادير مجاز براي هارمونيپهاي بازههاي
مختلف در اتصال يپ اينورتر به شبکه بايد برآورده شود.
جدول  :1تفکيپ حداکثر اعوجاج هارمونيپهاي جريان بر حسب درصد
هارمونيپها (فرد)
> 11

h

درصد ()%
4

11 ≥ h > 17

4

17 ≥ h > 23

1/7

23 ≥ h > 37

0/6

37 ≥ h

0/3

اعوجاج هارمونيکي کل

7

براي حذفهارمونيپهاي جرياني ناشي از کليدزني معموالو از يپ
سلف يا بهطور مرسومتر از يپ فيلتر  LCبراي يپ اينورتر منبطع تطوان
استفاده مي شود .اما با توجه به الزاماتي که در مورد اينورترهاي متصطل
به شبکه بايد رعاي گردند ،فيلتر  LCبهتنهايي ممکن اس جطوابگطو
نباشد .در ميان روشهطاي ارائطه شطده بطراي حطذف هارمونيطپهطا در
کارهاي پيشين ،فيلتر  LCLاز دو جه مورد توجطه اسط  :اول آنکطه
نسب به فيلتر  LCهماندازهي خود ميرايطي بهتطري دارد و دوم آنکطه
فيلتر  LCLداراي يپ خروجي سلفي در نمطه اتصال با شبکه اس کطه
در ممايسه با فيلتر  LCمانع از ايجاد جريان هجومي ميشود [ .]7البته
بايد در نظر داش که استفاده از اين فيلتر نيز خود بدون چالش نيس
که در ادامه بيشتر به آن پرداخته خواهد شطد؛ امطا يکطي از مهطمتطرين
قسم ها در طراحي فيلتر ،طراحي سطلفهطاي آن اسط  .هسطتههطاي
انتخابي براي سلفهاي فيلتر  LCLميتواننطد از جطنسهطاي مختلفطي
باشند که يپ انتخاب محبوب ،هستههطاي پطودري هسطتند .ايطن نطو
هستهها داراي چگالي شار اشبا باال ،منحني مشخصه با اشطبا نطرم و
تلفات توان پايين ميباشند .در ممابل اين مزي هطا ،مشطکل مططرح در
اين نو هستهها ناحيه خطي کوچپ در آنهاسط و از آن جطايي کطه
طراحي سلف معموالو به صورتي انجام ميگيرد که سلف در ناحيه خطي
منحني  B-Hکار کند ،در نتيجه در طراحي سلف از تمام ظرفي هسته
استفاده نميشود .تاثير رفتار غيرخطي سلفها در مطدارات الکترونيطپ
قدرت تاکنون بسيار مورد مطالعه قرار گرفته اس [ ،]8امطا تطاثير ايطن
عناصر در اينورترهاي متصل به شبطکه به چنطد کار در سالهاي اخيطر
محدود ميشود .نويسندگان در [ ]9به بررسطي تطاثير رفتطار غيرخططي
سلف در جريان هاي کاري کوچپ و جريانهاي ناشي از افافه بطار کطه
باعث به اشبا رفتن سلف ميشود ،ميپردازند اما کماکان ناحيه کطاري
نامي سلفها خطي در نظر گرفته ميشود ]10[ .با ارائهي يپ الگوريتم
خودآموز ،رفتار غيرخطي سلف را بهصورت تکهاي خططي تخمطينزده و
از آن در کنترلکننده استفاده ميکند؛ اما با توجه به نتايج ارائطه شطده،
عملکرد مناسب اين الگوريتم تنها در بارهاي خطي بدس ميآيد.
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در اين مماله پس از معرفي ساختار و مشخصات سيستم و بررسي
کنترلکننده تناسبي-رزونانسي به مدلسازي و تحليل رفتار غيرخططي
سططلف ناش طي از عملکططرد در ناحي طه غيرخط طي منحن طي  B-Hپرداختططه
ميشود .در آخر نيز با ارائهي کنترلکننده و سطاختار کنترلطي مناسطب
براي يپ اينورتر سهفاز 7کيلوواتِ متصل به شبکه که در آن سلفهطاي
فيلتر خروجي رفتاري غيرخطي دارند ،راهحلي جهط برخطورد بطا ايطن
رفتار غيرخطي ارائه خواهد شد.

راهحططلهططا در [ ]2و [ ]13بططا يکططديگر ممايسططه شططدهانططد .از مزيطط
ميراکنندههاي پسيو ميتوان به سادگي آنها اشاره نمود.
از ميططان روشهططاي معرفططي شططده در قسططم قبططل ،يکططي از
متداولترين پيکربنديها قرار دادن يپ مماوم بطه صطورت سطري بطا
خازن فيلتر ميباشد .اين توپولوژي در شکل ( )2نشان داده شده اس .
دياگرام بوُد مربو به حال هاي ميراشده و ميرانشده اين پيکربندي نيز
در شکل ( )3نشان داده شده اس .
L2

 -2ساختار و مشخصات سيستم
شکل  1پيکربندي يپ سيستم اينورتر منبع ولتطاژ سطهفطاز متصطل بطه
شبکه را نشان ميدهد .اين پيکربندي از يپ اينطورتر سطهفطاز تشطکيل
شده اس که با يپ فيلتر پطايينگطذر  LCLبطه شطبکه قطدرت متصطل
ميشود.

I L2

I L1

L1

Cf

Vg
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Rf
شکل  :2ساختار فيلتر خروجي با مماوم ميراکننده

شبکه قدرت Lg Rg

L1

L2

DC

Cf

ميراکننده

شکل  :1توپولوژي اينوتر سهفاز متصل به شبکه

در طراحي فيلتر  LCLبايد به مسائلي چون ريپطل جريطان ،انطدازه
فيلتر و ميرايي ريپل کليدزني توجه نمود .مسئله ديگر در اين طراحطي
پديده رزونانس اس  .همانگونه که در شکل ( )1نشان داده شده اس ،
دو منبع ولتاژ وجود دارند که  I L 2را ميسازند؛ يکي ولتاژ سم اينطورتر
(  ) Vو ديگري ولتاژ شبکه (  .) Vاز اين رو ،در صورت اسطتفاده از فيلتطر
 ،LCLدر دياگرام بد تابع تبديل ،فراجهشي ايجاد خواهطد شطد کطه بطه
معني رزونانس در حوزه زمان اس  .اين پديده که بطهعلط قرارگيطري
قطبهاي تابع تبديل-جريان خروجي فيلتطر بطه ولتطاژ ورودي آن -بطر
روي محور موهومي اس  ،ممکن اس پايداري سيستم را تهديد نمايد.
براي جلوگيري از اين پديده ،همانطور که در شکل ( )1نيز نشان داده
شده اس از يپ سيستم ميراکننده استفاده ميشطود .پيکربنطديهطاي
متفاوتي جه ميراسازي در فيلترهاي  LCLمعرفي شدهاند که هريطپ
عملکرد و ويژگيهاي متفاوتي را از خود نشان ميدهند .بطهططور کلطي،
پيکربنديهاي پيشنهاد شده را ميتوان به دو دسته کلي اکتيو و پسطيو
تمسيم نمود .روشهاي اکتيو معموالو مبتني بر اندازهگيري ولتاژ توسطط
سنسورها و تنظيم بهره ها يا پارامترهاي فيلتطر مطيباشطند .در [ ]11از
جبطرانسطاز  Lead-Lagبه عنوان يپ سيستم اکتيو استفاده شده اس .
در [ ]12نيز استفاده از مماوم مجازي به عنوان يپ روش اکتيو جه
سيستم ميراکننده پيشنهاد ميشطود .در روشهطاي پسطيو ،بطا افطزودن
المانهاي افافي سعي ميشود تا قطبهاي تابع تبطديل فيلتطر از روي
محور موهومي به نيمصفحهي چپ ( )LHPصفحه  sمنتمل شوند و بطه
اين ترتيب مشکالت مربو به پايداري حل گطردد .پطنج نمونطه از ايطن
i
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g

همانطور که مشاهده ميشود شيب قسم فرکانس باالي حالط
ميرانشده برابطر  -60 dB/decاسط امطا در حالط ميراشطده بطه حطدود
 -40 dB/decکاهش مييابد .بنابراين در يپ بررسي اجمالي ،ويژگيهاي
اين پيکربندي را ميتوان اينگونه خالصه نمود کطه بطا افطزايش ممطدار
 ، R fميراکنندگي در فرکانس تشديد بيشتر ميگردد ،اما ايطن افطزايش
مماوم باعث کاهش ميرايي فيلتر در فرکانسهطاي بطاالتر از فرکطانس
تشديد خواهد شد .درنتيجه در انتخاب اين مماومط بايطد مصطالحهاي
انجام گيرد .مسئله ديگر ،اتالف توان بر روي مماوم  R fاس  ،کطه در
توانهاي باال حائز اهمي خواهد بود .يطپ راهکطار بطراي کطاهش ايطن
تلفات استفاده از يپ سلف به صورت موازي با  R fاس  .اين سطلف در
فرکانسهاي پايين از خود امپدانس کمي را نشان ميدهد و در واقع دو
سر مماوم در فرکانسهاي پايين اتصال کوتاه ميگردد .به اين ترتيب،
تلفات ناشي از  R fکاهش مييابد.
در مماله ،به عل باال نبودن توان ،از توپولوژي پايهي معرفيشطده
استفاده مي شود .بر همين اساد ،تابع تبديل فيلتطر  LCLبطا مماومط
ميراکنندگي برابر خواهد بود با:
C f Rf s  1

()1
که

L1C f L2 s 3  C f ( L1  L2 ) R f s  ( L1  L2 )s

L1

سلف سم

اينورتر،

L2

سلف سم

شبکه،

Cf

Hd LCL ( S ) 

خطازن فيلتطر و

 Rمماوم ميراکنندگي هستند .جه طراحي فيلتطر مناسطب بطراي
اينورتر مورد مطالعه ،از الگوريتم ارائطه شطده در مرجطع [ ]14اسطتفاده
مي گردد .پارامترهاي مطورد نيطاز جهط طراحطي فيلتطر  LCLمناسطب
عبارتند از :ولتاژ موثر خط به خط در خروجي اينورتر (  ،) VLLولتاژ فطاز
در خروجي اينطورتر (  ،) V phتطوان اکتيطو نطامي (  ،) Pnولتطاژ لينطپ DC
f

(  ،) Vdcفرکانس شبکه (  ) f gو فرکانس کليطدزني (  .) f swبطا توجطه بطه
مشخصات اينورتر ،پارامترهاي فيلتر خروجي را مي توان طبق جدول 2
خالصه نمود.
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سمبل
Pn
En

fg
f sw
L1
L2
Cf

Rf

res

SW
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پارامترهاي فيلتر LCL

پارامتر

ممدار

توان نامي خروجي اينورتر
ولتاژ موثر خط به خط
فرکانس شبکه
فرکانس کليدزني
سلف طرف اينورتر
سلف طرف شبکه
خازن فيلتر
مماوم ميراکنندگي
فرکانس تشديد

7 kW
380 V
70 Hz
17 kHz
8/64 mH
0/123 mH
7/7 μF
1/76 Ω
38720 rad sec

سوئيچها

PM25RSB120

در طراحي فيلتر بر اسطاد روش معرفطي شطده در [ ،]14پطس از
بهدس آمدن ممدار سلف سم اينورتر ،بر اساد فريب ميرايي مطورد
نظر ممدار سلف سم شبکه تعيين ميشطود .بطراي داشطتن بيشطترين
فريب ميرايي که معادل با داشتن کمترين فرکانس رزونانس اس  ،بايد
 Lرا برابر  Lانتخاب نمود [ .]17اما در اين مماله با پذيرفتن ميرايطي
کمتر و با هدف کاهش هزينه کلي سيستم ،با انتخطاب فطريب ميرايطي
 ،%20ممدار کوچپتري براي  Lدر نظر گرفته ميشود .در نتايج ارائطه
شده در ادامه ،مشاهده خواهطد شطد کطه ايطن نطو طراحطي خللطي در
عملکرد سيستم ايجاد نخواهد کرد.
2

کنترلکننده تناسبي-رزونانسي ( )PRبه عنطوان جطايگزيني بطراي
کنترلکننده مرسوم  PIدر سيستمهايي اس که هطدف آنهطا رديطابي
سيگنال مرجع سينوسي ميباشطد .کنتطرلکننطده  PRبطا اعمطال بهطره
بينهاي بر ر وي فرکانس مبنا ،امکان رسيدن به خطاي حال مانطدگار
صفر را فطراهم مطيآورد .ويژگطي ديگطر ايطن کنتطرلکننطده نسطب بطه
کنترلکننده  ،PIقابلي حذف اغتشاش ميباشد[.]4
براي کاهش خطاي حال ماندگار در سيستمهاي سهفطاز معمطوالو
ابتدا متغير فيدبپ را به قاب مرجطع سطنکرون  d  qمنتمطل نمطوده و
سپس آن را به کنترلکننده  PIاعمال مي نمايند .استفاده از ايطن روش
باعث دو برابر شدن محاسبات در شرايط عدم تعادل مطيگطردد چراکطه
تبديلها به ازاي هر دو قابهاي مرجع توالي مثب و منفي مطورد نيطاز
اس  .از اين رو ،به عنوان راهحل سادهتري جه پيادهسازي ،مطيتطوان
به جاي اعمال تبديل بر روي متغير حال  ،تبطديل معکطود را بطر روي
کنترلکننده سنکرون انجام داد و آن را به قطاب سطاکن    انتمطال
داد .اين تبديل معکود توسط ماتريس  2×2زير امکانپذير اس :
jGdq1  jGdq 2 
Gdq1  Gdq 2 

1

()2

1  Gdq1  Gdq 2

2   jGdq1  jGdq 2

Gdq1  Gdq  s  j 

Gdq 2  Gdq  s  j 

2

Bode Diagram
200
LCL_Damped
LCL

150

50

)Magnitude (dB

100

0
-50
0

-90

)Phase (deg

-45

-135

7

10

6

10

5

10
)Frequency (rad/s

4

10

-180
3
10

شکل  :3دياگرام بوُد فيلتر  LCLدر دو حال ميراشده و ميرانشده

 -3کنترلکننده و فيلتر تناسبي-رزونانسي
طبق قاعده مدل داخلي ،2اگر مدلي از سيگنال مرجع و اغتشاش در
کنترلکننده وجود داشته باشد ،آنگاه امکان رديابي مماوم و همچنين
حذف اغتشاش در آن سيستم وجود خواهد داش  .از اين رو ،براي
رديابي سيگنال جريان سينوسي در اينورترهاي متصل به شبکه ،نياز به
کنترلکنندهاي اس که داراي يپ جف قطب بر روي محور موهومي
باشد .تاکنون دو دسته کلي از کنترلکنندههاي جريان که بر اساد
اين قاعده عمل ميکنند ،معرفي شدهاند :کنترلکنندههاي تکراري 3و
کنترلکنندههاي رزونانسي.

Serial no. XX

G  s  

با قرار دادن

، Gdq  s   Ki
s

کنترل کننده معادل در قاب ساکن براي

جبران خطاي فيدبپ توالي مثب
اين دو توالي خواهيم داش :

و منفي بهدس

مي آيد و از ترکيطب


0

2 Ki s 
2
2 
s  

()3

 2 Ki s
1  s2   2

2
 0

G  s  

که  K iبهره رزونانسي و  فرکانس زاويه اي اس  .دياگرام بوُد معطرف
معادله ( )3در شکل ( )4بهازاي  هاي مثب نشان داده شطده اسط
که متناظر عملکرد  G  s به ازاي توالي مثب اسط  .نحطوه عملکطرد
G  s 

براي توالي منفطي نيطز بطه همطين صطورت ،امطا در محطدودهي

 هاي منفي مي باشد .توانايي کاهش خطاي اين کنترلکننده توسطط
پيپهاي رزونانسي موجود در فرکانسهطاي  و  بطه روشطني در
دياگرام بوُد اين تابع منعکس شده اس [ .]6نکته ديگري که در معادله
( )3حائز اهمي اس  ،صفر بودن عنصطرهاي غيرقططري تطابع تبطديل
ميباشد که به معني آن اس که بين محورهاي ساکن  و  تطداخلي
وجود ندارد و هريپ از اين محورها را ميتوان به صورت مستمل کنترل
نمود.
از ترکيب تابع  G  s بهعنوان بخش رزونانسطي بطا تطرم تناسطبي
 ، K pکنترلکننده  PRحاصل ميگطردد کطه در معادلطه ( )4نشطان داده
شده اس .
()4


0

2 Ki s 
s 2   2 

 2 Ki s
0 1  s 2   2
 
K p  2 
0


K p
G  s   
0
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Bode Diagram

150

0

Wc=10 rad/s

45

)Phase (deg

-50
90

-90
1
10

0
-45
4

10

شکل  :4دياگرام بوُد تابع

به ازاي فرکانسهاي مثب

Kic
s  c

()7

GDC  s   K p 

که  cفرکانس قطع فيلتر مي باشد .با بهکارگيري معادله ( )7و انجطام
تبديالت ذکر شده براي حال ايدهآل ،کنترلکننده  PRغيرايدهآل بطه
صورت ( )6خواهد بود.
Kic s

 K p  s 2  2 s   2
c

G  s  

0



0


2 Kic s
Kp  2

s  2c s   2 

با انتخاب  cکوچپتر ،فيلتري حسادتر بطه تغييطرات فرکطانس
خواهيم داش که منجر بطه پاسطخ گطذراي آهسطتهتطر و پيطاده سطازي
ديجيتال دشوارتر ميشود .در عمل ،ممدار  cبين  7تا  17راديطان بطر
ثانيطه ،مصطالحهاي مناسب بيطن عملکططرد و هزينططه پيطادهسططازي را
فراهم ميآورد [ .]17دياگرام بوُد معادله ( )6به ازاي سه ممطدار  cدر
شکل ( )7آورده شده اس .
با توجه به ويژگيهاي کنترلکننده  ،PRاز اين ساختار ميتوان به
عنوان جبرانساز هارمونيکي نيز بهره برد .با موازي کردن چندين بلوک
رزونانسي که تنظيمشده در هارمونيپهطاي دلخطواه پطايين هسطتند ،آن
هارمونيپها را مطيتطوان جبطران نمطود .تطابع تبطديل جبطرانسطازهاي
هارمونيکي با معادالت ( )7و ( )8داده شدهاند.
Kih s

()7
()8

2

s 2   h 

Kihc s

2



Ghc  s  

h  3,5,7,

s 2  2c s   h 



Ghc  s  

h  3,5,7,

به عنوان يپ ويژگي جذاب کنترلکننطدههطا و فيلترهطاي  ،PRبطا
انتخططاب مناسططب ممططدار فرکططانس قطططع ،اثططر هططر بلططوک  PRبططر روي
ديناميپهاي ساير جبرانسازهاي هارمونيکي و کنترلکننده اصلي

Serial no. XX

10

شکل  :7پاسخ فرکانسي رابطه ( )6به ازاي

پيادهسازي کنترل کننده ارائه شده در معادله ( )4به عل داشطتن
بهره بينهاي به لحاظ عملي دشوار مطيباشطد؛ در کنتطرلکننطدههطاي
آنالوگ به عل خطاي عناصر اين عمل گاهاو بطا مشطکل روبروسط  .در
پيادهسازي ديجيتال نيز بهعل دق محدود ،بهره بينهايط مطيتوانطد
مشکالت اساسي در پايداري سيسطتم ايجطاد نمايطد [ .]16از ايطن روي
بهجاي کنترلکننده ايدهآل رابطه ( ،)4از کنترلکننده غيرايدهآل رابطه
( )6استفاده ميشود .در عمل براي پيادهسازي انتگرالگير ،آن را با تابع
تبديل يپ فيلتر پايينگذري مانند ( )7تمريب ميزنند.

()6

3

2

10

-90
1
10

)Frequency (rad/s

)Frequency (rad/s

Gαβ  s 

25

)Phase (deg

4

10

10

Wc=5 rad/s
Wc=15 rad/s

30

45

0

10

35

20
90

-45
2

)Magnitude (dB

50

40

)Magnitude (dB

100

3

Bode Diagram

45

 7, 10, 17

Ki  100 ، K p  10

و سه ممدار

c

قابل صرف نظر کردن خواهد بود .از اين رو اين نو کنترلکننده ابزاري
توانمند جه کار با اينورترها را فراهم ميآورد.

 -4طراحي و مدلسازي سلف
در اين بخش به بررسي مسائل موجود ،پيرامون طراحي سلفهاي فيلتر
 LCLخروجي پرداخته خواهد شد.
 -1-4طراحي سلف
همانطور که پيشتر نيز بيان گرديد ،براي طراحطي سطلفهطاي فيلتطر
 LCLخروجي از هستهي پودري استفاده مطيشطود .منحنطي مشخصطه
هسته انتخاب شده در شکل ( )6نشطان داده شطده اسط  .در گطام اول،
طراحي سلف اعم از انتخاب مشخصات هسته و سيمپيچطي ،بطه کمطپ
نرمافزار ارائه شده توسط شرک  Mangenticsانجام گرفته اس [.]18
نتايج حاصل از اين طراحي در جدول  3آورده شده اس ؛ همانطور که
در اين جدول نيز مشاهده ميگردد ،حداکثر چگالي شار مورد اسطتفاده
سلفها بسيار کمتر از ماکزيمم چگالي شار آلياژ  ، KoolM کطه حطدوداو
 0/9اس  ،ميباشد .عل اين نو طراحي آن اس که سلف در محدوده
نسبتاو خطي خود کار کند.
به طور وافح مشخص اس که در طراحي انجام گرفته از ظرفيط
کمي از هسته استفاده شده اس  .به عنوان يپ مصالحه ميتوان رفتطار
غيرخطي بيشتري از سلف را پذيرف و در ممابل از ظرفي بيشتري از
هسته استفاده نمود .در همين راستا ،طراحي جديدي در انتخاب ابعطاد
هسته و مشخصات سيم پيچي انجام خواهد شد .با در نظر گطرفتن ايطن
نکته که  L2در ممايسه با  L1ممدار کوچکي دارد و همچنين به لحطاظ
پارامترهاي ايمني ،ترجيح بر آن اس که حاشيه ايمني بيشطتر در ايطن
سلف رعاي شطود ،در ادامطه بطراي بررسطي و تحليطل سطادهتطر رفتطار
غيرخطي ،تنها  L1به عنوان سلفِ با رفتار غيرخطي غالب در نظر گرفته
ميشود .بنابراين براي  L2از همان نتايج طراحي قبطل اسطتفاده شطده و
طراحي جديد فمط براي  L1انجام ميگيرد .پارامترهاي حاصطل از ايطن
طراحي در جدول  4آورده شده اس  .الزم به ذکطر اسط کطه حطداکثر
چگالي شار بهگونه اي انتخاب شده اس که تا  1/3برابطر جريطان نطامي
اينورتر ،هسته به اشبا نرود.
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از ممطايسه جطدول  3و جطدول  4اينگونطه نتيجطه ميشططود کطه
حجم سلف  Lبه حدود يپ دهم طراحي قبلطي رسطيده اسط چراکطه
ابعاد هسته انتخابي حدوداو نصف شده اس و بهجاي پشته  7هسطتهاي
تنها از يپ هسته استفاده شده اس  .همچنين با محاسبه تلفات هسته
طبق ( )9که از اطالعات داده شده بطراي نو هستطه بطهدسطط آمطده
اس  ،تلفطات در حطالط جديد در حدود  %40حال قبلي ميباشد.
Ploss  V  120B2.09 F 1.46
() 9
در رابطه باال V ،حجم هسطته B ،حطداکثر چگطالي شطار هسطته و F
فرکانس کار هسته اس  .بدين ترتيب با پذيرفتن رفتار غيرخطي سطلف
ميتوان به دستاوردهاي قابلتوجهي دس پيدا کرد.
1

شکل  :7مدلسازي سلفها در محيط سيمولينپ
جدول  :3پارامترهاي سلفها []18

 -2-4مدلسازي رفتار غيرخطي سلف
در اين بخش ،به معرفي مدلي از سلف بطه صطورت يطپ منبطع جريطان
وابسته و متغير با زمان پرداخته خواهد شد کطه در آن از منحنطي B-H
واقعي هسته استفاده شده اس  .پيادهسازي هريپ از سلفهطاي فيلتطر
 LCLدر نرمافزار سيمولينپ توسط بلوکهاي نشان داده شده در شکل
( )7انجام گرفته اس .
اين مدل تشکيل شده اسط از يطپ منبطع جريطان وابسطته ،يطپ
انتگرالگير که از روي ولتاژ ،شار عبوري از سطلف را تعيطين مطيکنطد و
يپ جدول مراجعه 4که تعريطف کننطده ي رابططه ميطان چگطالي شطار و
نيروي مغناطيس شوندگي هسته بطر اسطاد منحنطي شطکل ( )6اسط .
بلوک هاي بهره استفاده شده در اين مدل نيز که تابعي از ابعاد هندسي
هسته هستند به نحوي انتخاب شدهاند تطا روابطط ( )10و ( )11تحمطق
يابند.
1
v dt
AN 

()10

Hl
N

()11

1
0.8
0.6

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
800

600

400

-200
0
200
)Magnetizing Force (A.T/cm

-400

-600

-1
-800

)Flux Density (Tesla

0.4

اندوکتانس
شماره قطعه
نو
تعداد دور سيمپيچي
سطح ممطع ( ) cm2

8/64 mH
77102

0/123 mH
77440

KoolM 

KoolM 

226
3/78

49
1/977

طول مسير ( ) cm

24/3

11/13

تعداد در پشته

7

1

حداکثر چگالي شار ( ) Tesla

0/44

0/2

جدول  :4پارامترهاي سلف غيرخطي
پارامتر

B

L1

اندوکتانس
شماره قطعه
نو
تعداد دور سيمپيچي
سطح ممطع ( ) cm

646
1/96

طول مسير ( ) cm

22/1

تعداد در پشته

1

حداکثر چگالي شار ( ) Tesla

0/86

2

I

در روابط باال B ،چگالي شار هسته v ،ولتاژ سطلف A ،سططح ممططع
هسته N ،تعداد دور سيمپيچطي H ،نيطروي مغنطاطيسشطوندگي و l
طول موثر هسته اس  .همانطور که در شکل ( )7نيز مشطخص اسط ،
ولتاژ دو سر سلف (منبع جريان وابسته) خوانده شده و با انتگرالگيري
از آن و فرب در فرايب مناسب طبق معادله ( )10چگالي شطار هسطته
بهدس ميآيد .سپس بر اساد رابطه  B-Hنيروي مغناطيسشوندگي و
در پي آن طبق معادله ( )11جريان سلف تعيين ميگردد.

پارامتر

L1

L2

8/64 mH
77908
KoolM 

 -3-4بررسي رفتار غيرخطي سلف براساد بسط سري ولترا
سري ولترا 5مدلي اس مشابه سري تيلور براي توصيف رفتار غيرخطي
سيستمها .وجه تمايز اين سري با سطري تيلطور ،قابليط نمطايش دادن
تاثير حافظه در سيستم اصلي اس  .سري تيلور بطراي نمطايش تمريبطي
سيستمهايي بهکار ميرود که خروجي آنها تنها وابسطته بطه ورودي در
همان لحظطه باشطد ،حطال آن کطه در سطري ولتطرا ،خروجطي سيسطتم
غيرخطي وابسته به ورودي سيستم در تمام زمانهاس  .از همين رو ،از
اين سري ميتوان براي نمايش عناصر حافظهداري مانند خازن و سطلف
استفاده نمود.
اگر سيستم غيرخطي توسط رابطه زير نشان داده شود:
()12

x  t   H u  t 

که در آن  u  t و  x  t به ترتيب ورودي و خروجي سيستم بطر حسطب
زمان باشند و  H يپ اپراتور تغييرناپطذير بطا زمطان و داراي حافظطه

شکل  :6منحني مشخصه  B-Hهسته انتخابشده []19

Serial no. XX
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محدود باشد ،خروجي  x  t را تا حدود زيادي مستمل از شرايط اوليطه
ميتوان از طريق بسط سري ولترا بهصورت ( )13نمايش داد.




j 0

j 0

x  t   x j  t   H j u  t 

()13

که هر ترم  x jخروجي يپ اپراتور
سري ولترا دارد .ترم مرتبه صفر  x0  H 0يپ خروجي ثاب و مسطتمل
از ورودي اس در حالي که ترم -jام   j  1با رابططه ( )14بطهدسط
Hj

اس که اشاره بر -jامين اپراتور

ميآيد.
j

H j u  t    h j  j  u  t   r  d j

()14

r 1

 j  1, 2,

 j Rj ,

T

که   j  1,, j يپ بردار متشکل از  jمتغير انتگرالگيطر اسط و
توابع  h jکرنلهاي ولترا هستند .ترم مرتبه اول عبارت اس از انتگرال
کانولوشن يپ سيستم ديناميپ خططي بطا  h1کطه تطابع پاسطخ فطربه
سيستم اس  .ترمهاي مرتبه باالتر ،کانولوشنهاي چندگانهاي هسطتند
که از فرب ممادير ورودي براي تاخيرهاي زماني مختلف تشکيل شطده
اس .
يپ سيستم ولترا را به صورت کامل مطيتطوان توسطط ثابط هطاي
خروجي و کرنلهاي ولتراي آن تعريف نمود .يپ نمايش ديگطر از ايطن
سيستمها در حوزه فرکانس را ميتوان بر اساد توابع پاسطخ فرکانسطي
ولترا ( )VFRFبيان نمود که در واقع تبديل فوريه چندبعطدي از کرنطل
ولترا هستند و در معادله ( )17نشان داده شده اس .
 i 
H j  j   h j  j  e j j d j

بسته به ويژگيهاي غيرخطي ،در حوزه زمان يا فرکانس مطورد بررسطي
قرار دارد .مدل ريافي سلف غيرخطي بر اساد بسط سري ولتطرا ايطن
امکان را به ما مي دهد تا پاسخ فرکانسي سطلف غيرخططي را بطهدسط
آورده و هارمونيپهايي که بر اثر کار در ناحيه غيرخطي ايجاد ميگردد
را شناسايي نماييم.
همانطور که قبالو نيز بيان شد ،يپ سلف غيرخطي را ميتوان بطه
صورت يپ منبع جريان کنترلشدهي غيرخطي با شار بيان نمود.


  t   Lk i k  t 

()16

k 1

که    t و  i  t به ترتيب شار و جريان سلف و  Lkهطا ثابط هسطتند.
ممادير  Lkو  i k t را ميتوان بر اساد آزمون و خطا و يا با اسطتفاده از
الگوريتمهاي درونيابي بهدس آورد.
بسط سري ولتراي    t که طبق ( )17تعريف شده اس براي n
ترم اول آن ،برابر خواهد بود با:
n

  t   i  t 

()17

i 1

ممدار  nرا با توجه بهکاربرد طوري انتخاب ميکنطيم کطه بيطانگر
مدل مناسبي از سيستم باشد .با توجه به روابط ( )16و ( )17مي تطوان
معادل ولتراي سلف غيرخطي را بهدس آورد [ .]9مدل ولتطراي سطلف
غيرخطي در شکل ( )9آورده شده اس .
سلف غيرخط
i1

i

L1

T

()17
که

T

 j  1, 2,

 j  1  j 

 1 ,, j 

 j Rj ,

يپ بردار شطامل  jفرکطانس زاويطه اي متنطاظر بطا



) 2 (i1
L1

i2 

) 2 (i1 ,i 2
L1

i3 

) 2 (i1 ,...,i n1
L1

in 

e


V


در جف تبديل فوريه اس  .براي تکميل نشانگطذاري ،تطرم

مرتبه صفر  VFRFبهصورت خروجي مرتبه صفر يعني  H 0  x0تعريف
ميشود .بلوک دياگرام يپ سيستم ولترا در شکل ( )8نشان داده شطده
اس [.]20

H

x0

) x1 (t
) x(t

) x2 (t
) x3 (t

H1

H2

) u(t

H3
...

شکل  :8بلوک دياگرام يپ سيستم ولترا

بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده اين گونه ميتوان جمعبندي
نمود که اعوجاجهاي ايجاد شده توسط رفتارهاي غيرخطي را ميتطوان

Serial no. XX



شکل  :9مدل سلف غيرخطي بر مبناي سري ولترا

پس براي يپ سلف غيرخطي اينگونه ميتوان جمعبنطدي نمطود
که هارمونيپهاي ايجاد شده توسط سلف همگي فرد هستند .همچنين
طبق روابط باال به سادگي قابل نتيجهگيري خواهد بود که رابططه بطين
شارهاي سلف به صورت  n   2  1اس  .در ادامه از اين نتايج
در طراحي کنترلکننده استفاده خواهد شد.

 -7اساد استراتژي کنترلي و تحليل آن
در اين قسم به معرفي ساختار کنترلي مناسب جه برخورد مناسب
با رفتار غيرخطي سلف هاي فيلتر  LCLپرداخته ميشود .بدين منظطور
ابتدا ساختار کنترلي مرسوم مورد بررسي قرار ميگيطرد و تطاثير رفتطار
غيرخطي سلف در جريان تزريمي به شبکه نشان داده ميشود .در گطام
بعدي ساختار کنترلي مناسب و نتايج حاصل از شبيهسازي اسطتفاده از
اين استراتژي ،با توجه به مطالب بيانشده در قسم هطاي قبطل ،مطورد
تحليل قرار ميگيرد.
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 -1-7پيکربندي کنترلي مرسوم
يپ پيکربندي کنترلي مرسوم در کنترل اينورترهاي متصل بطه شطبکه
استفاده از جريان اينورتر يا جريان ترزيمي به شطبکه بطه عنطوان متغيطر
فيدبپ ،جه کنترل مناسب جريان تزريمي به شبکه اس  .فيطدبپ از
جريان شبکه نسب به جريان اينورتر باعث افزايش ثاب زماني سيستم
کنترلي ميگردد اما در ممابل به رديابي بهتطري از جريطان تزريمطي بطه
شبکه ميتوان دس ياف  .در ايطن ممالطه بطراي انجطام ممايسطه ميطان
ساختار پيشنهادي که در ادامه خواهد آمد و ساختار مرسوم ،از جريطان
ترزيمي به شبکه به عنوان سيگنال فيطدبپ اسطتفاده مطيشطود .بلطوک
دياگطرام سيستطم کنترلي مذکور در شکل ( )10نشان داده شده اسط .
در اين ساختطار براي بهبود عملکططرد سيستططم ،در سططاخ جريططان
مرجع از يپ حلمه کنترلي دوم با کنترلکننده  PIنيز استفاده ميشود.

در حال دوم ،پارامترهاي مربو به فيلتر  ،LCLطبق طراحيهاي
انجام شده در جدول  4تنظيم مي شوند .نتايج حاصل از رفتار غيرخطي
سلف جه ممايسه بهتر در کنار حال سلف خططي در جطداول  7و 6
آورده شدهاند.
جدول  :6تفکيپ حداکثر اعوجاج هارمونيپهاي جريان بر حسب درصد

Vn
L2

I L2

I L1

L1

Vi



*

GINV



Vg

GC





i

Cf

)GV  I (filter

iFeedback

H

شکل  :10سيستم کنترل اينورتر با فيدبپ از جريان تزريمي به شبکه

در حال ط نخس ط  ،پارامترهططاي مربططو بططه فيلتططر  LCLطبططق
طراحيهاي انجام شده در جدول  2و  3قرار داده خواهد شطد .فطرايب
کنترلکننده و همچنين نتايج حاصل از شبيهسازي در جطدول  7آورده
شده اس  .الزم به ذکر اس کطه محاسطبات  THDدر بطدترين شطرايط
کاري اينورتر يعني حطد پطايين تطوان ممکطن بطراي تزريطق بطه شطبکه
سنجيده ميشود .جدول  6ممادير هارمونيپهطاي مختلطف بطه صطورت
تفکيپشده را نشان ميدهد که جه ممايسه با ممادير استاندارد آورده
شده در جدول  1هستند.
جدول  :7مشخصات سيستم کنترل در حال سلف خطي
ممادير-سلف خطي

ممادير-سلف
غيرخطي

20

10

20

10

فريب تناسبي هارمونيپ اصلي

70

10

فريب رزونانسي هارمونيپ اصلي

280

760

فريب رزونانسي هارمونيپ پنجم

260

78

فريب رزونانسي هارمونيپ هفتم

260

78

فرکانس قطع ( ) c

( 7 ) rad sec

( 7) rad sec

اعوجاج هارمونيکي کل ()THD

%1/93

% 3/1

پارامترها
فريب تناسبي

PI

فريب انتگرالگير

PI

هارمونيپها (فرد)

سلف خطي -درصد ()%

h > 11
11 ≥ h > 17
17 ≥ h > 23
23 ≥ h > 37
37 ≥ h
اعوجاج هارمونيکي کل

1/06
0/22
0/18
0/24
0/23
1/93

سلف غيرخطي–درصد
()%
2/41
0/33
0/11
0/14
0/11
3/1

همانطور که از نتايج نشان داده شده در جدول  7برمي آيد ،براي
دس يابي به مشخصات مطلوب در جريان تزريمي به شبکه ،در سيستم
کنترلکننده از جبران سازهاي هارمونيپ پنجم و هفتم اسطتفاده شطده
اس  .همچنين ممايسه اي گذرا ميان دو حال مورد بررسي ،عطالوه بطر
افزايش  THDدر حال غيرخطي ،کطاهش بهطرههطاي کنترلطي در ايطن
حال نشانگر کاهش عملکرد سيستم کنترلطي در پاسطخ بطه تغييطرات
سيگنال مرجع ميباشد.
 -2-7فيدبپ ترکيبي از جريان اينورتر و جريان شبکه
در اين بخش به بررسي عملکرد سيستم کنترلِ اينورترِ متصل به شبکه
با فيدبپ ترکيبي از جريان اينورتر و جريان شبکه پرداخته خواهد شد.
بلوک دياگرام اين سيستم در شکل ( )11نشان داده شده اس .
Vn
L2

I L2

L1

I L1

Vi



*
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شکل  : 11سيستم کنترل اينورتر با فيدبپ ترکيبي از جريان اينورتر و جريان
شبکه

اين نو فيدبپ کطه در [ ]21مطورد بحطث قطرار گرفتطه اسط از
ترکيب وزندار جريان اينورتر و جريطان تزريمطي بطه شطبکه بطه عنطوان
فيدبپ استفاده مينمايد که با  i12نشان داده شده اس و داريم:
i12  1    i1   .i2

()18
در ( ،)18فرايب  1   و  وزنهطاي جريطان دو سطلف فيلتطر LCL
هستند .با بازگش به ( )1و انجام محاسبات بر اسطاد ( )18بطا فطر
آنکه مماوم ميراکننده وجود نداشته باشد ،تطابع تبطديل از  Vبطه I12
مطابق ( )19و ( )20بهدس خواهد آمد.
i

Serial no. XX
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 1    GVi  I1  s    .GVi  I2  s 

()19

1    LC f s 2  R f C f s  1
Ls  1    LCs 2  R f C f s  1

()20
که در آن

L  L1  L2  Lg

و

L

L1

α



I12  s 
Vi  s 

I12  s 
Vi  s 

الگوي تهيه مماالت براي مجله...
GVi  I12  s  
GVi  I12  s  

جدول  :7مشخصات سيستم کنترل در حال سلف غيرخطي و فيدبپ
ترکيبي
پارامترها

اس  .با انتخاب وزنها بر اسطاد

فريب تناسبي

( ،)21معادلطه درجطه سطوم ( )20بطه معادلطه درجطه اول ( )22کططاهش
مييابد.
 1

()21

I12  s 

1
GVi  I12  s  

Vi  s  Ls

()22

همانطورکه از ( )22مشاهده ميشود ،با حذف صفرها و قطبهطا،
تابع تبديل  GV  I  s در سيستم کنترلي مانند تابع تبديل يطپ فيلتطر
سلفي تنها ديده مي شود ،در حالي که ريپل جريان کليدزني که بايد به
شبکه تزريق شود همچنان توسط يطپ فيلتطر  LCLدرجطه سطوم ميطرا
ميشود.
اولين مزي آشکار ايطن سطاختار آن اسط کطه پديطدهي تشطديدِ
مربو به فيلتر  LCLبه طور کلي از حلمه کنترلي حطذف مطيشطود .در
نتيجه ميتوان از کنترلکنندهاي با بهره تناسبي باالتر استفاده نمود که
اين معادل با افزايش عملکرد سيستم خواهد بود [.]21
بنابراين با توجه به نتايج بهدس آمده ،تطابع تبطديل فيلتطر ديطده
شده توسط حلمه کنترلي به فطرم  1 Lsبطوده و بطه صطورت يطپ فيلتطر
12

i

سلفي ديده ميشود .همچنين با توجه به نتايج بيان شده در بخطش -4
 ،3رفتار فيدبپ ترکيبي را به صورت کيفي اينگونطه مطيتطوان تحليطل
کرد :سلف غيرخطي  Lمانند فيلتريس که دياگرام بد آن شيب مثب
داشته و تنها هارمونيپهاي فرد را عبور ميدهد .اين نو رفتار حاصطل
از اين فيدبپ بسطيار شطبيه بطه عملکرديسط کطه در جبطرانسطازهاي
هارمونيکي اتفاق ميافتد .بنابراين با توجه به ايطن مشخصطهي فيطدبپ
ترکيبي و همچنين اصول کار کنترلکننده رزونانسي-تناسطبي اينگونطه
ميتوان انتظار داش که با اين فيدبپ ديگر نيازي به جبران هارمونيپ
توسط کنترلکننده نباشد چراکه اين عمل به صطورت خودکطار بطر اثطر
رفتار غيرخطي سلف در مسير فيدبپ انجام ميگيرد.
براي بررسي بيشتر اين حال  ،پارامترهاي مربو به فيلتر  LCLرا
طبق طراحي هاي انجام شده در جدول  2و  4قرار خواهيم داد .فرايب
کنترلکننده و همچنين نتايج حاصل از شبيهسازي در جطدول  7آورده
شده اس  .جدول  8نيز ممدار هارمونيپهاي جريان خروجي به صورت
تفکيپشده را نشان ميدهد.
از ممايسه نتايج حاصل از بهکار گيري فيطدبپ ترکيبطي در حالط
سلف غيرخطي مشاهده ميگردد که نما فعف سيستم کنترلي قبلطي
به خوبي پوشش داده شده اس و عالوه بطر کطاهش چشطمگيطر ،THD
امکان استفاده از بهره هاي کنترلي باال نيز فطراهم آمطده اسط کطه بطه
معناي بهبود سرع کنترلکننده در رديابي تغييطرات سطيگنال مرجطع
اس  .همچنين در اين حال فرکطانس قططع بطه  17راديطان بطر ثانيطه
افزايش يافته که به معني پيادهسازي راح تر کنترلکننده ميباشد.
1

Serial no. XX

ممادير-سلف غيرخطي با
فيدبپ ترکيبي
PI

فريب انتگرالگير

PI

فريب تناسبي هارمونيپ اصلي

20
20
97

فريب رزونانسي هارمونيپ اصلي

100

فريب رزونانسي هارمونيپ پنجم

0

فريب رزونانسي هارمونيپ هفتم

0

فرکانس قطع ( ) c

( 17) rad sec

اعوجاج هارمونيکي کل ()THD

%1/46

جدول  :8تفکيپ حداکثر اعوجاج هارمونيپهاي جريان بر حسب درصد
هارمونيپها (فرد)
> 11
11 ≥ h > 17
17 ≥ h > 23
23 ≥ h > 37
37 ≥ h
اعوجاج هارمونيکي کل
h

سلف غير خطي با فيدبپ ترکيبي–
درصد ()%
0/68
0/18
0/14
0/22
0/24
1/46

نحوه عملکرد دو سيستم کنترلي در شکل ( )12آورده شده اس .
شکل ( )12چگونگي تغييرات ممدار موثر جريان خروجي به ازاي تغيير
پلهاي سيگنال مرجع از  7/6آمپطر بطه  11/1آمپطر را نشطان مطيدهطد.
همانطور که پيش تر نيز اشطاره شطد سيسطتم فيطدبپ ترکيبطي پاسطخ
سريعتري داشته اس .
شکل موج ولتاژ اينورتر ،جريان اينورتر و جريان تزريمي به شطبکه
در شکل ( )13آورده شده اس و همانطور که برميآيد ،جبرانسطازي
هارمونيپها و رفتار غيرخطي بهخوبي صورت گرفته اس  .نکته شطايان
توجه ديگر آن اس که در ساختارهاي کنترلي مرسوم ،يپ راه ممابلطه
با اثرات غيرخطي سلفها باال بردن فرکانس کليدزني يا بهططور معطادل
کاهش فرکانس قطع فيلتر  LCLاسط  .امطا در ايطن سطاختار فرکطانس
کليدزني افزايشي نيافته و تمام شطبيهسطازيهطا بطا فرکطانس کليطدزني
مشابه صورت گرفته اس .

 -6نتيجه
کنتططرلکننططدههططاي تناسططبي-رزونانسططي يططپ از پرکططاربردترين نططو
کنترلکننده ها در کاربردهاي اينورتري هستند .ايطن کنتطرلکننطده در
شرايط خطي عملکردي بسيار مناسب از خطود نشطان مطيدهطد امطا در
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 تغييرات جريان موثر خروجي به ازاي تغييرات پلهاي سيگنال مرجع:12 شکل
 آمپر موثر11/1  آمپر به7/6 از
Switching Voltage (V)
Grid Current (A) Inverter Current (A)

[2]

Output Current RMS (A)
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 شکل موج ولتاژ اينورتر (باال) جريان اينورتر (وسط) و جريان:13 شکل
)تزريمي به شبکه (پايين

حضور عناصر غيرخطي اين عملکرد تنطزل مطييابطد؛ و حطال آنکطه در
 کاهش اندازه سلفهطا و کطاهش،صورت امکان کار در شرايط غيرخطي
 پرسطش چطالش، از ايطنرو.هزينه کلي را مي تواند در بطر داشطته باشطد
برانگيز اين مي تواند باشد که چگونه مطيتطوان عملکطرد مناسطب ايطن
 در.کنترل کننده در شرايط خطي را در شرايط غيرخطي نيز حفظ کرد
 بطه بررسطي و معرفطي،اين مماله پس از بررسي ساختار سيستم اينورتر
 در.مختصري از کنترلکننده و فيلتر تناسبي رزونانسطي پرداختطه شطد
گام بعدي پس از طراحي و مدلسازي سلف غيرخطي به صطورت يطپ
 تحليطل رفتطار، واقعطيB-H منبع جريان وابسته و با استفاده از منحني
 در نهاي نيطز. غيرخطي آن بهکمپ بسط سري ولترا انجام گرفته اس
با طراحي و شبيهسازي سيستم کنترلي بر اسطاد فيطدبپ ترکيبطي از
جريان اينورتر و جريان تزريمي به شبکه مشاهده گرديطد کطه عملکطرد
 مطلوب بوده و فطمن تزريطق جريطان،اينورتر با سيستم کنترلي مذکور
 بطه علط امکطان افطزايش،سينوسي با اعوجاج قابطل قبطول بطه شطبکه
 امکان رديابي مناسبتر سطيگنال مرجطع نيطز فطراهم،بهرههاي کنترلي
، به اين ترتيب فمن استفادهي بهينه از هستههاي سلفها.خواهد آمد
 با بهرهگيري از ساختار کنترلي ارائه،کاهش هزينهها و افزايش راندمان
 قيطود،شده که بهاي آن استفاده از يپ سنسور جريان افافه ميباشطد
.فني اتصال اينورتر به شبکه فراهم ميآيد
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