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 بهمنظور کاهش تلفات و در، در بسیاری از کاربردها. تقاضا برای سیستم فتوولتائیک بهدلیل مزایای متعدد آن افزایش یافته است، امروزه:چکیده
 در این شرایط به دلیل. ترانسفورماتورها از اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه حذف شدهاند، کاهش وزن و هزینه اینورتر،پی آن افزایش بازده
 کاهش، جریان نشتی باعث افزایش تلفات. ولتاژ مد مشترک باعث جاریشدن جریان نشتی ازطریق خازن پارازیتی میشود،نبود مجزاسازی گالوانیکی
. ایجاد تداخل الکترومغناطیسی و مشکالت ایمنی فردی میشود،کیفیت جریان تزریقی به شبکه
 در مقاله پیشرو تالش شدهاست تا با استفاده. محدود کردVDE0126-1-1بنابراین بایستی جریان نشتی را تا رسیدن به حدود تعریفشده در استاندارد
، در این روش بدون بهکارگیری هرگونه سختافزار اضافی.از دو روش کنترل پیشبین تکبرداری و کنترل پیشبین دوبرداری این کار انجام شود
 نتایج شبیهسازی صحت عملکرد روش پیشنهادی را. جریان شبکه نیز کاهش مییابدTHD  فرکانس کلیدزنی و مقدار،عالوه بر کاهش جریان نشتی
.نشان میدهد
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Abstract: Nowadays the demand for photovoltaic (PV) systems has greatly increased due to their various advantages. In many
applications for the purposes of reducing losses, increasing the efficiency and having the lower size and weight the transformer has
been removed from the grid connected PV systems. In such situations, due to the absence of the galvanic isolation, the common mode
voltage becomes unstable leading to flow of leakage current through the parasitic capacitor. The leakage current increases losses,
deteriorates the quality of injected currents, causes the electromagnetic interference and finally presents personal safety problems.
Therefore, it should be reduced to statutory limits which is defined by the VDE0126-1-1 standard. In the present paper attemps have
been made to do so, using the single-vecror and double-vector model predictive control (MPCs) systems. In this approach, without
using any extra hardware not only the leakage current is reduced, but the switching frequency and the THD index are also
simultaneously minimized. The simulation results confirm the superior performance of the proposed method over other valuable
methods.
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 -1مقدمه
امروزه در اینورترهای فتوولتائیک متصلللل به شلللبکه بهمنظور افزایش
بازده ،کاهش هزینه ،ابعاد و وزن اینورتر سلیسلتم از سلاختارهای بدون
ترانسلللفورماتور اسلللتفاده میشلللود .با وجود مزایای ذکرشلللده ،حذف
ترانسفورماتور موجب ازبینرفتن مجزا سازی گالوانیکی و درنتیجه جاری
شدن جریان ن شتی می شود [ .]1-4جریان ن شتی باعث افزایش تلفات،
کاهش کیف یت جر یان تزریقی به شلللبکه ،تداخل الکترومغناطیسلللی،
عملکرد نادرست رلههای حفاظتی ،افزایش تلفات و بهخصوص مشکالت
مربوط به ایمنی فردی میشللود [ .]۶،5درنتیجه این جریان باید باتوجه
به ا ستاندارد  VDE-0126-1-1محدود شود [ .]7در این ا ستاندارد برای
کارکرد و ات صال دائم سی ستم فتوولتائیک به شبکه حداکثر مقدار مؤثر
جریان نشللتی ( 300)mAتعیین شللدهاسللت .درصللورتیکه مقدار مؤثر
جریان ن شتی از ( 300 )mAبیشتر شود ،باید در زمان معینی سی ستم
فتوولتائیک از شللبکه ق ش شللود .جدول ( )1زمان ق ششللدن اینورتر از
شبکه بهازای جهشهای مختلف جریان نشتی م ابق استاندارد مربوطه
را نشان میدهد.
جدول  :1مقدار جهش جریان نشتی و زمان قطعشدن آن طبق
استاندارد VDE0126-1-1
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روشهای مدوالسلللیون مرسلللوم همانند SVPWM1و  DPWM2به
دلیل جریان ن شتی زیاد برای عملکردهای فتوولتائیک سهفاز مت صل به
شبکه مناسب نیستند .برای کاهش جریان نشتی تا س ح مجاز ،چندین
ساختار تبدیلی و روش مدوال سیون در سالهای اخیر ارائه و پی شنهاد
شدهاست .در [ ]8ارتباط بین نق ه خنثی شبکه و نق ه میانی باس DC
باعث میشلللود که ولتاژ ثابتی برروی خازن پارازیتی بیفتد ،درنتی جه
جریان نشلللتی صلللفر میگردد .بااینحال وجود اندوکتانس خط خنثی
مؤلفه فرکانس باالیی در ولتاژ مد مشلللترک تول ید میکند که باعث
می شود تا جریان ن شتی از مقدار ا ستاندارد تجاوز نماید .لذا ب سیار مهم
است که خط خنثی دارای اندوکتانس کوچکی باشد.
روش های مدوالسلللیون برای کاهش جر یان نشلللتی از قب یل
 ]10[ NSPWM4 ،]9[AZPWM3و  ]11[ RSPWM5ا خ یرًا م رح
شدهاند که در واقش نوع تکاملیافته مدوالسیون  SVPWMمیباشند.
در مرجش [ ]12مقایسللهای بین این روشها براسللاس پارامترهای
مختلف انجام شدها ست .عیب ا صلی این روشها این ا ست که به علت
عدم اسلللت فاده از بردار های صلللفر ،ول تاژ خط-خط خروجی اینورتر
دوس ل حی میشللود؛ که باعث افزایش اسللترس ولتاژ برروی سلللفهای
خروجی و افزایش ری پل جر یان خروجی میشلللود؛ درنتی جه به فیلتر
خروجی بزرگتری نیاز دارد.
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معموالً در این روشها بردار صلللفر با اسلللتفاده از بردارهای فعال ایجاد
می شود که موجب افزایش تعداد کلیدزنی و تلفات می شود .روش دیگر
برای کاهش جریان نشتی ،ق ش سی ستم فتوولتائیک از شبکه در هنگام
اعمال بردار صفر میبا شد .در مرجش [ ]13از ساختار  H7با مدوال سیون
 MDPWM6برای کاهش جریان ن شتی ا ستفاده شدها ست که در آن به
کمک کلید تعبیه شده ،سی ستم به هنگام اعمال یکی از بردارهای صفر
از شبکه ق ش میشود .عیب این ساختار عالوه بر وجود وقفه ،دارای یک
کلید اضللافی نسللبت به سللاختار اینورتر تمامپل میباشللد که موجب
افزایش تلفات کلیدزنی و هزینه سللیسللتم میشللود .در مرجش [ ]14از
ساختار  H8برای کاهش جریان نشتی استفاده شدهاست .در این ساختار
هر دو بردار صللفر از کلیدزنی اینورتر حذف میگردند .درنتیجه به دلیل
داشتن دو کلید بی شتر نسبت به ساختار تمامپل ،هزینه افزایش و بازده
کاهش مییابد.
در مرجش [ ]15اینورتر به دو بخش تنظیم شدها ست که یکی برای
تنظیمنمودن بردارهای صفر و دیگری برای تنظیمنمودن بردارهای فعال
می باشلللد .با این کار یک عملکرد مناسلللب در مورد کاهش ولتاژ مد
مشترک به دست آمده است .عیب اصلی این ساختار تعداد زیاد کلیدها
میباشللد که باعث میشللود تا بازده اینورتر نسللبت به سللاختار تمامپل
سهفاز کاهش یابد .در مرجش [ ]1۶از اینورتر با ساختار  T-typeو روش
مدوال سیون خا صی برای سی ستم فتوولتائیک ا ستفاده شده تا جریان
نشتی را کاهش دهد.
در مرجش [ ]17از سلللاختار  ZSI_Dبرای کاهش جر یان نشلللتی
ا ستفاده شده ا ست .عیب این ساختار تعداد زیاد عنا صر فعال میبا شد.
همچنین تعداد حاالت کلیدزنی نسبت به ساختار تمامپل بسیار بیشتر
میباشد.
در مرجش [ ]18روش مدوالسلللیونی با اسلللتفاده از تابش من قی در
اینورتر 4پایه سلللهفاز ارائه شلللدهاسلللت .در این حالت مقدار ولتاژ مد
م شترک ثابت و برابر با  Vdc 2میبا شد .درنتیجه دامنه جریان ن شتی
صفر میشود.
در مرجش [ ]19افزودن کلید به اینورتر تمامپل سهفاز باعث کاهش
نوسللانات ولتاژ مد مشللترک شللده ،که تا حدودی موجب کاهش جریان
ن شتی می شود .همچنین در این مرجش با افزودن مدار  NPCبه ساختار
تمامپل میتوان دامنه ولتاژ مد مشلللترک را نیز کاهش بیشلللتری داد.
مزیت این روش نسلبت به سلاختار ،NPCتعداد عناصلر کمتر اسلت که
موجب کاهش تلفات میشللود .لیکن در هر دو سللاختار افزودن کلیدها
باعث افزایش هزینه و تلفات نسبت به ساختارتمامپل شدهاست.
در مرجش [ ]20با اضللافهنمودن کلیدی به سللاختار اینورتر تمامپل
منبش جریان) (CSI7و ا ستفاده از روش مدوال سیون  SVMجدید ،دامنه
جریان ن شتی کاهش داده شدها ست .در این مرجش بهمنظور ایجاد بردار
صفر ،از دو بردار فعال استفاده شدهاست.
در مرجش [ ]21از روش  SVMاصللالحشللده بر مبنای تحلیل تبدیل
فوریه برای کاهش جریان ن شتی در ساختار  qZSI8ا ستفاده شدها ست.
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شکل  .1طرح شماتیک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه
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 -2مدل مد مشترک سیستم سهفاز بدون ترانسفورماتور
شکل ( )1طرح شماتیک سی ستم فتوولتائیک مت صل به شبکه سهفاز
بدون ترانسللفورماتور با اسللتفاده از سللاختار اینورتر تمامپل را نشللان
میدهد .در این شلللکل  ، CPVخازن پارازیتی تشلللکیلشلللده بین آرایه
فتوولتائیک و زمین میباشللد .ظرفیت خازن پارازیتی به عوامل مختلفی

Vcm  ab 

PV Array

در این مرجش مؤلفههای فرکانس باالی ولتاژ مد مشللترک با اسللتفاده از
روش مدوالسیون کاهش داده شدهاست.
در مرجش [ ]22از سیستم کنترل پیشبین براساس مدل فضای حالت
جهت تولید پالسهای کلیدزنی مناسب برای اینورتر سهفاز UPS
استفاده شدهاست .همچنین در مرجش [ ]23از روش کنترل پیشبین به
منظور کنترل توانهای اکتیو و راکتیو در راستای بهبود پایداری یک
سیستم قدرت با وجود منابش انرژی تجدیدپذیر استفاده شدهاست.
در مقاله حا ضر از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل برای کاهش
جریان نشلللتی ،کمینهسلللازی  THDو تعداد کلیدزنی در سلللیسلللتم
فتوولتائیک مت صل به شبکه ا ستفاده شدها ست که ن سبت به کارهای
قبلی در این زمینه دارای نوآوریهای زیر میباشد:
 در روشهایی که با تغییر ساختار و ارائه مدوالسیون جدید
سللعی در کاهش جریان نشللتی داشللتهاند ،با اضللافهنمودن
سللختافزار و کلید سللعی در کاهش این جریان نمودهاند.
این روشها باعث افزایش هزینه میشللوند ،لیکن در روش
ارائهشده در این مقاله ساختار اینورتر تغییری نمیکند.
 در روشهایی که برروی مدوالسللیون متمرکز شللدهاند ،با
افزایش ت عداد تغییرات کل یدزنی در ز مان نمو نهبرداری،
جریان نشتی کاهش مییابد ،که این خود نیز باعث افزایش
تل فات کل یدزنی و کاهش بازده میگردد .ا ما در روش
پیشللنهادی با افزودن ترم تغییرات کلیدزنی به تابش هزینه،
میتوان تعداد کلیدزنی را بیشتر کاهش داد.
 اکثر مقاالت با حذف بردار صللفر جریان نشللتی را کاهش
میدهند .لیکن در این مقاله نشان داده شدهاست که روش
مؤثرتر برای کاهش جریان ن شتی ،کمینه ساختن تغییرات
ولتاژ مد مشلللترک میباشلللد .بهدلیل متغیربودن ظرفیت
خازن پارازیتی میتوان با انتخاب مناسلللب ضلللریب وزنی
مربوطه ،همواره جر یان نشلللتی را در محدوده مجاز نگاه
داشلللت .در مقاله حاضلللر این روش در سلللاختار تمامپل
استفاده شدهاست.
مقاله به صورت زیر تنظیم شدهاست :در بخش دوم به بررسی عوامل
مؤثر در جریان نشللتی پرداخته شللدهاسللت .بخش سللوم روش کنترل
پیشبین تکبرداری و دوبرداری معرفی شلللدهاسلللت .در بخش چهارم
روشهای پیشنهادی در زمینه کاهش جریان نشتی ،کمینهسازی THD
و فرکانس کلیدزنی بیان شدها ست .بخش پنجم به نتایج شبیه سازی
اختصاص داده شدهاست .در بخش پایانی جمشبندی و نتیجهگیری ارائه
شدهاست.

از قبیل نوع ماژول فتوولتائیک و ساختار قاب ،چینش سلولها و فا صله
بین آنها در ماژول ،شرایط آبوهوایی ،رطوبت و گرد و غبار روی ماژول
خورشیدی بستگی دارد و در طول زمان بهرهبرداری میتواند تغییر کند
[ .]24در سی ستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه بدون ترانسفورماتور،
س لیسللتم فتوولتائیک مسللتقیمًا به شللبکه متصللل شللدهاسللت .در این
سللیسللتمها رفتار جریان نشللتی بهشللدت به سللاختار اینورتر و روش
مدوالسیون مربوطه وابسته میباشد .بنابراین استفادهنمودن از مدل مد
مشلللترک ابزاری مف ید برای درک چگونگی ای جاد جر یان نشلللتی در
سیستم فتوولتائیک میباشد .در سیستمهای سهفاز مدل مد مشترک با
استفاده از دو فاز تحلیل و بررسی میشود که دارای سه حالت میباشند:
حالت اول ناشللی از فاز  ،a,bحالت دوم ناشللی از فاز  ،b, cحالت سللوم
نا شی از فاز  .a, cدر اینجا محا سبات برای حالت اول ن شان داده شده
ا ست .حاالت دوم و سوم نیز م شابه حالت اول به د ست میآیند .شکل
( )3مدل سادهشده ولتاژ مد مشترک برای دو فاز  aو  bرا نشان میدهد.
در این مدل ،ولتاژ مد مشترک (  ) VCMV  abو اندوکتانس معادل برای دو
فاز  aو  ،bاز راب ه ( )1بهدست میآید:

شکل  .2مدل مد مشترک سادهشده بین دو فاز  aو b

تغیی رات ولتاژ مد م شترک موجب شارژ و د شارژ خازن پارازیتی CPV

میشود.
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درواقش تغییرات ولتاژ مد مشترک یک  dv dtروی خازن پارازیتی ایجاد
کرده و باعث جاری شدن جریان نشتی می شود .مقدار این جریان نشتی
به ظرف یت خازن پارازیتی ،دام نه و فر کانس ول تاژی که روی خازن
پارازیتی میافتد ،بستگی دارد.

Lbc

Vcm bc

Lca

Vcm  ca

جر یان بار آی نده در زمان  k+1برای هر یک از  8بردار  v kکه توسلللط
اینورتر ایجاد شدها ست را فراهم کند ،به د ست میآید که از راب ه ()8
به دست میآید:
CPV

()9

 -3روش کنترل پیشبین تکبرداری و دوبرداری مرسوم
برای اینورترهای منبع ولتاژی
 -1-3روش کنترل پیشبین تکبرداری
در اینورتر منبش ولتاژ سللهفاز ،هر کلید شللامل  IGBTو دیود هرزگردی
میبا شد ( شکل ( .))1بردار ولتاژ اعمال شده به بار تو سط اینورتر منبش
ولتاژی سهفاز در قاب ساکن  αβتوسط راب ه ( )3بیان میشود:
2
) V  (VaN  aVbN  a 2VcN
3

در راب ه باال  a  e  3 میباشد .همچنین بردار ولتاژ و جریان شبکه
نیز از روابط زیر بهدست میآید:
i

2
) (ia  aib  a 2ic
3
2
) e  (ea  aeb  a 2ec
3

()4

i

()5

 8بردار ولتاژ شامل  ۶بردار فعال و دو بردار صفر ،که در شکل ()4
ن شانداده شده این امکان را فراهم می سازد تا اینورترهای منبش ولتاژی
) (VSIجر یان های بار را تنظیم نمای ند [ .]25دینامیک های جر یان بار
VSIها با بار سلفی_مقاومتی_فعال )RLe( ،در فرم بردار فضایی با راب ه
( )۶بیان میشود:
()۶

di
e
dt


i
2
V (110)  V e 3
2
3 dc

5

Serial no. 94

2

)V0 (000

2
V4 (011)  Vdc ei
3

)V7 (111

i
2
V6 (101)  Vdc e 3
3

v  Ri  L

i
2
V3 (010)  Vdc e 3
3

β

4

T
]) i((k  1)Ts )  i(kTs )  s [v k  Ri(kTs )  e(kTs
L

همچنین جریان مرجش در لحظه نمونهبرداری بعدی با اسلللتفاده از
راب ه ( )9به دست میآید:

شکل .3مدل مد مشترک سادهشده برای سیستم سهفاز

α

()7

()8

Leakage Current

()3

) di i((k  1)Ts )  i(kTs

dt
Ts

با ترک یبنمودن دو معادله ( )۶و ( )7عبارتی که امکان پیشبینی
N

2
V1 (100)  Vdc ei 0
3

دینامیک (مشللتق) جریان بار توسللط تقریب اویلر پیشللرو میتواند
جایگزین گردد که در حالت گسسته با راب ه ( )7بیان میشود:

Vcm  ab

Lab

 2 

شکل  .4بردارهای ولتاژ تولیدشده توسط اینورترهای منبع ولتاژ []27

i
2
V5 (001)  Vdc e 3
3

) i* (k  1)Ts )  3i* (kTs )  3i* ((k  1)Ts )  i * ((k  2)Ts

چون فرکانس ولتاژ شلللبکه بسلللیار کمتر از فرکانس نمونهبرداری
است ،بردار ولتاژ شبکه در لحظه نمونهبرداری بعدی با بردار ولتاژ شبکه
پیشبینیشللده فعلی ،برابر در نظر گرفته شللده و بهصللورت زیر تخمین
زده میشود:
()10

) e((k  1)Ts )  e(kTs

()11

L
][i (k  1)Ts  i  kTs 
Ts

e(kTs )  v k  Ri (kTs ) 

که  Lاندوکتانس و  Rرلوکتانس شبکه میباشد.
اگر زمان محا سبه در مقای سه با زمان نمونهبرداری قابلتوجه با شد،
تأخیری بین لحظهای که جریانها اندازهگیری شده و لحظه استفاده از
حالت کل یدزنی جد ید وجود خواهد داشلللت .در طول بازه بین این دو
لحظه اسلللتفاده از حالت کل یدزنی قبلی ادامه خواهد یافت .یک روش
ساده برای جبران سازی این تأخیر ،درنظرگرفتن زمان محاسبه و اعمال
حالت کلیدزنی انتخابشللده پس از لحظه نمونهبرداری بعدی اسللت که
بدین منظور بایسللتی افق کنترل به اندازه دو نمونه انتخاب شللود [.]2۶
تابش هزینه حاصل بهصورت راب ه ( )12بیان میشود:
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts ))2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts ))2

()12

کللله

) i ((k  2)Ts

) i ((k  2)Ts

*

i ((k  2)Ts ) ،
*

i ((k  2)Ts ) ،

و

بخشهای حقیقی و موهومی جریانهای مرجش و

جریانهای پیشبینیشللده برای دو لحظه نمونهبرداری بعدی میباشللد.
تنها یک بردار ولتاژ بهینه در هر زمان نمونهبرداری تعیین می شود و در
زمان نمونهبرداری بعدی اعمال میشود تا جریان بار به جریان مرجش در
دو لح ظه نمو نهبرداری ب عدی برسلللد .جر یان مرجش برای دو لح ظه
نمونهبرداری بعدی مورد اسلللتفاده در تابش هزینه با اسلللتفاده از معادله
الگرانژ توسط راب ه ( )13به دست میآید:
()13

) i* (k  2)Ts )  3i* ((k  1)Ts )  3i* (kTs )  i* ((k  1)Ts

چون تغییرات فرکانس ولتاژ شبکه ب سیار کمتر از تغییرات فرکانس
نمونهبرداری میبا شد ،بردار ولتاژ شبکه پیشبینی شده به صورت راب ه
( )14محاسبه میشود:

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

م .مرشدلو ،ر .قاضی /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1832-1819 ،)1399

1823
()14

L
]) [i (k  1)Ts  i (kTs
Ts

e((k  1)Ts )  e(kTs )  v k  Ri (kTs ) 

)  V1km1  Rim ((k  1)Ts )  e(kTs

 -2-3روش کنترل پیشبین دوبرداری
در روش ارائه شده ،زمان نمونهبرداری به دو ق سمت تق سیم می شود که
بسلللته به بردارهای ولتاژ انتخابی در زمان نمونهبرداری مقدارش تغییر
نموده و با راب ه زیر بیان میشود:
T1k  T2k  Ts

()15
k
1

که  T1فاصللله زمانی اعمال بردار  vو  T2kفاصللله زمانی مربوط به
اعمال بردار  v2kدر زمان نمونهبرداری  kTsمیباشلللد .جریان بار در لحظه
نمونهبرداری بعدی بهصورت راب ه ( )1۶نوشته میشود:
k

T1k k
]) [v1  Ri(kTs )  e(kTs
L

()16

i ((k  1)Ts )  i(kTs ) 

T2k k
]) [v2  Ri(kTs  T1k )  e(kTs  T1k
L



چون فرکانس ولتاژ شبکه بسیار کمتر از فرکانس نمونهبرداری
میباشد ،میتوان بردارهای ولتاژ شبکه در نق ه ع ف را نیز براساس
راب ه زیر به دست آورد:
) e(kTs )  e(kTs  T1k

()17

میتوان تخمین زد که بردار ولتاژ شبکه در لحظه نمونهبرداری kTs

با بردار ولتاژ در لحظه نمونهبرداری  (k  1)Tsبرابر است:
T1k 1 k 1
]) [v1  Ri ((k  1)Ts
Ts

()18

e(kTs )  e((k  1)Ts ) 

T2k 1 k 1
L
]) [v2  Ri ((k  1)Ts  T1k 1 )]  [i (kTs )  i ((k  1)Ts
Ts
Ts



که  ، eبردار ولتاژ تخمینزدهشده میباشد.
بردارهای ولتاژ  v1k 1و  v2k 1میتوانند مقادیر شلللکل ( )4را تول ید
نمای ند .بنابراین  ۶4حالت دوبرداری به وجود میآ ید .دو بردار انتخاب
شلللده در هر زمان نمونهبرداری اعمال میشلللوند تا جریان بار ،جریان
مرجش را در زمان نمونهبرداری بعدی دنبال نماید [.]28 ،27
م ابق با دلیل بیانشلللده در روش کنترل پیشبین تکبرداری در
این روش نیز برای جبرانسلللازی تأخیر افق کنترل را نیز به اندازه دو
نمونه انتخاب میشلللود .تابش هزینه حاصلللل به فرم معادله ( )19بیان
میشود:
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
) (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 )2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1

i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2

()19

همچنین زمانهای اعمالی بردارهای ولتاژ از روابط زیر به دست می
آید:
()20

0

g
T1k 1

T1k 1 
L
L
])) Vd [ Le2  Ts (Vd  VL )  Vd [ Le2   Ts (Vd   VL )  L[e1 ( id*  VL )  e1 (( id*  VL
Ts
Ts
L
L
(Vd )2  (Vd  ) 2  ( id*  VL ) 2  ( id*  VL ) 2
Ts
Ts

()21

Serial no. 94

که ) e1m  im* ((k  1)Ts )  im ((k  1)Ts ) ، e2 m  im* ((k  2)Ts )  im ((k 1)Ts

T2k 1  Ts  T1k 1

اس ت ه

 Vdm  V1km1  V2km1 ، VLmو m   , 

چنین جریان مرجع در نقطه عطف از رابطه ( )22دس ت می

آید:
* T1k 1
)) (i (( k  2)Ts )  i* (( k  1)Ts
Ts

()22

i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i* ((k  1)Ts ) 

توجه شللود که درصللورتیکه  T1k 1در بازه )  (0, Tsقرار گیرد از دو
بردار برای کلیدزنی اسلتفاده میشلود؛ در غیر این صلورت T1k 1  Ts
بوده و تنها با بردار  v1k 1کلیدزنی انجام شدهاست [.]30 ،29

 -4روشهای مدوالسیون پیشنهادی
بهمنظور کاهش جریان نشتی در ضمن کمینهسازی  THDو فرکانس
کلیدزنی دو تابش هدف بهصورت زیر پیشنهاد میگردد:
 -1-4روش پیشنهادی کنترل پیشبین تکبرداری
همانطورکه قبالً ب یان شلللد ،دامنه جر یان نشلللتی به ظرف یت خازن
پارازیتی  CPVو  dv dtکه بر روی خازن پارازیتی میافتد ،ب ستگی دارد
که توسط راب ه ( )23به دست میآید:
()23

dVcm
dt

I c  CPV

با ا ستفاده از راب ه اویلر ،در حالت گ س سته با زمان ،راب ه ( )23به
فرم راب ه ( )24بیان میشود:
()24

) Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs
Ts

I c  CPV

م ابق با راب ه ( )24یکی از روشهای کاهش جریان نشتی ،کاهش
دامنه ولتاژ مد مشلللترک می باشلللد .بنابراین با افزودن ترم ولتاژ مد
مشللترک به تابش هزینه و تنظیم ضللریب وزنی مربوطه تا حدودی دامنه
جریان نشلللتی کاهش مییابد (در واقش با این کار حالتهای صلللفر از
کلیدزنی حذف میشوند) .درنتیجه تابش هزینه حاصل بهصورت زیر بیان
میشود:
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* (( k  2)Ts )  i (( k  2)Ts )) 2

()25

 1 (Vcm ((k  1)Ts ))2

در معادله ( 1 ،)25ضریب مربوط به کاهش دامنه ولتاژ مد مشترک
می باشلللد .این روش تا حدودی برروی کاهش دامنه جر یان نشلللتی
تأثیرگذار اسللت .لیکن روش مؤثرتر برای کاهش جریان نشللتی ،کاهش
تغییرات ولتاژ مد مشلللترک میباشلللد .با افزودن این ترم به تابش هزینه
جریان ن شتی کاهش بی شتری یافته و با انتخاب ضریب وزنی منا سب
همواره در محدوده اسلللتاندارد  VDE0126-1-1قرار میگیرد .درنتی جه
تابش هزینه نهایی بهصورت راب ه ( )2۶بیان میگردد:
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2

()26

2 (Vcm ((k  2)Ts )  Vcm ((k  1)Ts ))2

در معادله ( ،)2۶ضریب وزنی  2مربوط به کاهش تغییرات ولتاژ مد
مشترک میباشد.
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م ابق با راب ه ( ،)24میتوان با اعمال هر دو ضریب وزنی تغییرات
ولتاژ مد مشللترک و دامنه ولتاژ مد مشللترک به تابش هزینه هم جریان
ن شتی را کاهش داد .در این صورت تابش هزینه به صورت راب ه زیر بیان
میشود:
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2

 1 (Vcm ((k  1)Ts ))2  2 (Vcm ((k  2)Ts )  Vcm ((k  1)Ts )))2

()27

در مبدل های قدرت یکی از مالک های اصللللی برای کاهش تلفات
کلیدزنی تالش کنترلی فرکانس کلیدزنی ا ست .در کاربردهای ب سیاری
مهم ا ست که تعداد کموتا سیون کلیدهای قدرت را کنترل و یا محدود
نمود.
گر چه افزودن ترم تغییرات ول تاژ مد مشلللترک به تابش هزی نه تا
حدودی در کاهش فرکانس کلیدزنی و درنتیجه کاهش تلفات کلیدزنی
مؤثر است .بهمنظور در نظر گرفتن مستقیم کاهش تعداد کموتاسیونها
در تابش هزینه ،یک روش ساده گنجاندن بخ شی در آن ا ست که تعداد
کلیدهایی را که در حالت ) S (k  1نسبت به حالت کلیدزنی قبلی ) S (k
تغییر مینماید ،پوشللش دهد .تابش هزینه حاصللل بهصللورت زیر بیان
میشود:
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
 1 (Vcm ((k  1)Ts )) 2  2 (Vcm ((k  2)Ts )  Vcm ((k  1)Ts )) 2

 3 (n) 2

()28

که درآن  nتعداد تغییرات کل یدزنی اسلللت که زمانی که کل ید S

اعمال میشود ،میباشد .اگر بردار  Sبهصورت زیر تعریف شود:
()30

()33

) Vcm (kTs  t1k )  Vcm (kTs
t1k

I c  CPV

()34

) Vcm ((k  1)Ts  Vcm (kTs  t1k
t2k

I c  CPV

همانطورکه قبالً بیان شد دامنه جریان ن شتی به تغییرات ولتاژ مد
مشلللترک و ظرف یت خازن پارازیتی بسلللتگی دارد .از طرفی بهدل یل
متغیربودن ظرف یت خازن پارازیتی ،میتوان با کاهش تغییرات ولتاژ مد
مشترک دامنه جریان نشتی را طوری کاهش داد که همواره در محدوده
اسلللتاندارد VDE0126-1-1قرار گیرد .این کار را میتوان با افزودن ترم
تغییرات ولتاژ مد مشللترک به تابش هزینه انجام داد .درنتیجه بسللته به
زمان  t1k 1و  t1kتابش هزینه نهایی بهصورت زیر نوشته میشود:
اگر  0  t1k 1  Tsو 0  t1k  Ts
g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
) (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1
i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 ((((Vcm (k  1)Ts  T1k 1 )  Vcm ((k  1)Ts )) 2

) S  (S1, S2 ,..., SN

که  S xحالت یک کلید را بیان میکند که دارای دو و ضعیت صفر و
یا یک اسلللت .آنگاه تعداد کلیدهایی که از )  Sx (kبه ) Sx (k  1تغییر
میکند ،عبارت است از:
()31

دو بردار در هر ز مان نمو نهبرداری میتوان بدون افزودن ترم ول تاژ مد
م شترک به تابش هزینه و حذف بردارهای صفر از حاالت کلیدزنی دامنه
ولتاژ مد مشللترک را کاهش داد .این روش تا حدودی در کاهش جریان
ن شتی تأثیرگذار ا ست .در واقش در این حالت تابش هزینه به صورت راب ه
( )19خواهد بود .همانطورکه در راب ه ( )23ا شاره شد ،تغییرات ولتاژ
مد مشلللترک یک  dv dtروی خازن پارازیتی ایجاد کرده ،که در حالت
گ س سته راب ه ( )23ب سته به انتخاب بردار  v1kو  v2k 1به صورت روابط
زیر بیان میشود:

N

| ) n   | S x ((k  1)Ts )  S x (kTs
x 1

با درنظرگرفتن اینورتر منبش ولتاژ سلللهفازی بردار حالت کلیدزنی
)  S  (Sa , Sb , Scحالت کلیدزنی پایه هر اینورتر را تعریف میکند .آنگاه
تعداد کلیدهایی که از زمان  kتا زمان  k  1تغییر میکند عبارتسلللت
از:
N

| ) n  | Sa ((k  1)Ts )  Sa (kTs ) | | Sb ((k  1)Ts )  Sb (kTs ) |  | Sc ((k  1)Ts )  Sc (kTs

()35

اگر  0  t1k 1  Tsو

در آخر این که با اع مال این ترم نیز به تابش هزی نه و برقراری
مصلللالحهای بین قیود دامنه ولتاژ مد مشلللترک ،تغییرات آن و تعداد
کلیدزنی ،میتوان همواره هم مقدار مؤثر جریان نشلللتی و هم  THDرا
در محدوده مجاز خود نگه داشللت؛ ضللمن اینکه تلفات کلیدزنی را نیز
میتوان کاهش داد.
 -2-4روش پیشنهادی کنترل پیشبین دوبرداری
یکی از روشهای کاهش جریان نشتی حذف بردارهای صفر از کلیدزنی
میباشد .پس در روش کنترل پیشبین دو برداری حاالت کلیدزنی ما از
 64حالت به  36حالت کاهش مییابد .در این حالت به دلیل ا ستفاده از

Serial no. 94

t1k  Ts

g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1
 i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 ((((Vcm (k  1)Ts  T1k 1 )  Vcm ((k  1)Ts )) 2
)  (Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs ))2

()3۶

اگر

 Ts

k 1
1

tو

0  t  Ts
k
1

g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts ))2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1

()37

 i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 (Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs  T1k )) 2

اگر  t1k 1  Tsو

x 1

()32

) (Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs  T1k ))2

t1k  Ts

g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts ))2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1

()38

 i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 (Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs )) 2

همانطورکه قبالً نیز در مورد کنترل پیشبین تکبرداری گفته شللد،
یکی از روشهای مؤثر برای افزایش بازده در سلیسللتمهای فتوولتائیک،
کاهش تلفات کلیدزنی می باشلللد .برای کاهش تلفات کلیدزنی میتوان
تعداد کموتاسلللیون ها در کل یدهای قدرت را کاهش داد .برای کاهش
تعداد کموتا سیونها بای ستی ضریب وزنی تعداد کلیدزنی را نیز به تابش
هزینه افزود.
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در پایان با انجام مصالحهای ،بین تغییرات ولتاژ مد مشترک و THD

جریان شللبکه ،بسللته به اینکه اهمیت کدام ترم بیشتر اسللت میتوان
پارامترهای جریان نشللتی ،تلفات کلیدزنی و  THDجریان شللبکه را در
محدوده مجاز و قابل قبولی نگه داشت.
ب سته به زمان  t1k 1و  t1kتابش هزینه نهایی به صورت زیر نو شته می
شود:

ولتاژ مد م شترک ن سبت به شکل (-5ب) کاهش مییابد ( شکل -۶ب).
پس باید دامنه جریان نشتی کاهش یابد (شکل(-۶ج) ).درنتیجه باعث
جدول  .1مشخصات سیستم فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور متصل به
شبکه
)100(v

V
dc

)20(v

e

)2/5(Ω

R

)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1

)10(mH

L

 i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 ((((Vcm (k  1)Ts  T1k 1 )  Vcm ((k  1)Ts )) 2

)160(nF

CPV

)  (Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs  T1k )) 2 )  2 ( ( S x (( k  1)Ts  T1k 1

)60(Hz

f ref

) S x ((k  1)Ts ))   S x ((k  1)Ts )  S x (kTs  T1k ))2

)10/5(A

I ref

اگر

0  t1k 1  Ts

و

0  t1k  Ts

g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2

N

x 1

()39

N

2

x 1

اگر

0  t1k 1  Ts

و

t1k  Ts

g  (i ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts ))  (i  ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
*

2

*

)125(µs

T1s

)250(µs

T2s

)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1
 i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 ((((Vcm (k  1)Ts  T1k 1 )  Vcm ((k  1)Ts )) 2
N

)  (Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs )) 2 )  2 ( ( S x ((k  1)Ts  T1k 1
x 1

()40

N

) S x ((k  1)Ts ))   (S x ((k  1)Ts )  S x (kTs ))2
2

x 1

اگر  t1k 1  Tsو

0  t1k  Ts

g  (i* ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2  (i* ((k  2)Ts )  i (( k  2)Ts )) 2
)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 )2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1
i ((k  1)Ts  T1k 1 )2  1 ((((Vcm (k  1)Ts  T1k 1 )  Vcm ((k  1)Ts )))2
N

(Vcm ((k  1)Ts )  Vcm (kTs  T1k ))2 )  2 ( ( S x ((k  1)Ts )  S x (kTs  T1k ))) 2

(الف)

x 1

()41
اگر  Ts

k 1
1

t

و

t  Ts
k
1

g  (i ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts ))  (i  ((k  2)Ts )  i ((k  2)Ts )) 2
*

*

2

)  (i* ((k  1)Ts  T1k 1 )  i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  (i* ((k  1)Ts  T1k 1
 i ((k  1)Ts  T1k 1 ) 2  1 ((Vcm ((k  1)Ts  T1k 1 )  Vcm (kTs )) 2

()42

N

)  2 ( S x ((k  1)Ts )  S x (kTs ))2
x 1

 -5نتایج شبیهسازی

(ب)

بهمنظور بررسی صحت عملکرد سیستم کنترل پیشنهادی در این مقاله،
س لیسللتم فتوولتائیک متصللل به شللبکه در نرمافزار Matlab/Simulink
شبیه سازی شدها ست .م شخ صات سی ستم مورد م العه در جدول ()1
آورده شدهاست.
 -1-5تحلیل و مقایسه نتایج کنترل پیشبین تکبرداری
حالت اول روش کنترل جریان میباشللد ،همانطورکه از شللکل (-5ب)
مشللاهده میشللود ،تغییرات ولتاژ مد مشللترک زیاد میباشللد که این
مو ضوع باعث افزایش  THDو جریان ن شتی می شود ( شکل (-5الف و
ج)) .فرکانس متوسلللط کلیدزنی برای این حالت ) 50۶۶(Hzمیباشلللد
)جدول ( .))2در حالت دوم با حذف بردارهای صلللفر از کلیدزنی ،دامنه

Serial no. 94

(ج)
شکل  .5نتایج شبیهسازی بهازای کنترل جریان شبکه در روش کنترل
پیشبین تکبرداری (الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج:
جریان نشتی)
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بهبود  THDمیشلللود ( .)2/82%در حقیقللت در توابش هزینللهای بللا
بخش های ثانو یه ،با ید  THDجر یان شلللبکه افزایش یابد؛ ولی در این
بخش چون تأثیر کاهش جریان ن شتی بی شتر از افزودن بخش ثانویه به
تابش هزینه اسلت ،پس  THDکاهش یافته اسلت .در این حالت با حذف
بردارهای صلللفر ،فرکانس کلیدزنی نیز افزایش مییابد (جدول ( .))2در
حالت سوم تنها با اعمال قید تغییرات ولتاژ مد م شترک در تابش هزینه،
بهدلیل کاهش تغییرات ولتاژ مد مشللترک (شللکل(-7ب)) نسللبت به
حالت اول جریان ن شتی کاهش مییابد ( شکل(-7ج) .مقدار  THDبرابر
با ) 3/04%شکل (-7الف() ،فرکانس کلیدزنی برابر با ) 43۶۶(Hzو مقدار
مؤثر جریان نشللتی برابر با ) 0/293(Aمیباشللد (جدول ( .))2در حالت
چهارم هر دو ضریب وزنی دامنه ولتاژ مد مشترک و تغییرات آن در تابش
هزینه آورده شللدهاسللت .در این حالت  THDبرابر با  4/۶2%اسللت که
نسلللبت به حالت اول افزایش یافته اسلللت (شلللکل (-8الف)) .بهدلیل
تأثیر گذاربودن بخش ثانو یه تابش هزی نه ،حتی با وجود کاهش جر یان
نشللتی THD ،افزایش یافته اسللت (جدول ( .))2از شللکل (-8ب) نیز
م شاهده می شود که عالوه بر کاهش دامنه ولتاژ مد م شترک ،تغییرات
ولتاژ مد مشترک نیز نسبت به تغییرات ولتاژ مد مشترک حالت کنترل
پیشبین تکبرداری کاهش یافته اسللت .لیکن اسللتفادهنمودن از روش
باال

همواره این اطمینان را به ما میدهد که دامنه جریان نشتی در محدوده
اسلللتللانللدارد  VDE 0126-1-1قرار میگیرد .همچنین در این روش
فرکانس کلیدزنی برابر با ( 3810)Hzمیشود که نسبت به حالت کنترل
پیشبین تکبرداری(( )50۶۶ )Hzکاهش یافته اسلللت (جدول( .))2در
این حالت با افزودن ترم تعداد کلیدزنی به تابش هزینه THD ،نسللبت به
اول افزایش یافته است (شکل(-9الف)) .در واقش ،با کاهش جریان نشتی
سعی در کاهش  THDداریم ،ولی به علت اهمیت بی شتر ضرایب وزنی
(هدف کنترلی مهمتر) بخشهای ثانویه تابش هزینه THD ،افزایش یافته
ا ست .ازطرفی دامنه ولتاژ مد م شترک و تغییرات آن نیز ن سبت حالت
اول کاهش یافته که این باعث کاهش جریان نشتی ( مقدار مؤثر جریان
ن شتی برابر () )0/28۶ (Aمی شود .ضمنًا فرکانس کلیدزنی متو سط نیز
برابر با ) 3390(Hzشده که نسبت به حالت کنترل پیشبین تکبرداری
کاهش یافته ا ست (جدول ( .))2در حالت پنجم با افزودن ضریب وزنی
تعداد کلیدزنی به تابش هزینه مشاهده می شود که جریان نشتی افزایش
مییابد .بدین منظور تحلیل حساسیتی را برای ض

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)

(ج)

شکل  .6نتایج شبیهسازی بهازای کنترل جریان شبکه به همراه کاهش

شکل  .7نتایج شبیهسازی بهازای کنترل جریان شبکه به همراه کاهش

ولتاژ مد مشترک در روش کنترل پیشبین تکبرداری
دامنه
Serial no. 94
(الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج :جریان نشتی)

تغییرات ولتاژ مد مشترک در روش کنترل پیشبین تکبرداری
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ضریب وزنی 𝝀3انجام شدها ست .بر طبق تحلیل ح سا سیت ،پارامتر𝝀3

عالوه بر تأثیر گذاری برروی کاهش ت عداد کل یدزنی ،برروی کاهش
جریان نشتی نیز مؤثر میباشد که این موضوع در شکل( )10نشان داده
شدهاست .بنابراین در حالت پنجم THD ،نسبت به حالت چهارم ،بهبود
و جریان نشللتی افزایش یافته اسللت .همچنین بهمنظور وابسللتهبودن
جریان نشتی به ظرفیت خازن پارازیتی ،تحلیل حساسیتی بدین منظور
انجام داده که در شکل ( )11نشان داده شدهاست .از شکل فوق مشاهده
میشلللود که تغییر ظرفیت خازن پارازیتی بسلللته به شلللرایط میتواند
موجب افزایش و یا کاهش جریان نشتی گردد .لذا بهطور قاطش نمیتوان
گفت که با کاهش ظرفیت خازن پارازیتی ،جریان نشلللتی کاهش و یا
افزایش می یا بد .بسللل ته به شلللرایط و ماه یت غیرخ یبودن کنترل
پیشبین ،امکان کاهش و یا افزایش آن وجود دارد؛ ولی میتوان نتیجه
گرفت که در صورت صفربودن ظرفیت خازن پارازیتی ،جریان نشتی در
مدار جاری نمیشود.

(الف)

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  .9نتایج شبیهسازی به ازای کنترل جریان شبکه به همراه کاهش
دامنه ،تغییرات ولتاژ مد مشترک و تعداد کلیدزنی در روش کنترل
پیشبین تکبرداری (الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج:
جریان نشتی)

(ب)

3

شکل .10آنالیز حساسیت  𝝀3و تأثیر آن بر مقدار مؤثر جریان نشتی

(ج)
شکل  .8نتایج شبیهسازی بهازای کنترل جریان شبکه به همراه کاهش
دامنه و تغییرات ولتاژ مد مشترک در روش کنترل پیشبین تکبرداری
(الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج :جریان نشتی)

Serial no. 94

شکل  .11تغییر پارامتر خازن پارازیتی و تأثیر آن برروی مقدار مؤثر
جریان نشتی
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جدول .2نتایج حاصل بهازای ضرایب وزنی مختلف در کنترل پیشبین تکبرداری
فرکانس کلیدزنی

)THD (%

5066

3/17

±50

5200

2/82

±16/67

0/325

4366

3/04

±50

0/293

𝝀1 =0/009, 𝝀2=0, 𝝀3 =0

3810

4/62

±16/67

0/265

𝝀1=0/009, 𝝀2=0/33, 𝝀3 =0

حالت چهارم

3390

4/07

±16/67

0/286

𝝀1=0/009, 𝝀2=0/13, 𝝀3 =0/204

حالت پنجم

)(Hz

تغییرات ولتاژ مد مشترک

دامنه جریان نشتی

)(V

)(RMS) (A

ضریب وزنی

0/52

𝝀1 =0, 𝝀2=0, 𝝀3 =0

حالت اول

𝝀1=0, 𝝀2=0/128, 𝝀3 =0

حالت دوم
حالت سوم

 -2-5تحلیل نتایج و مقایسه نتایج کنترل پیشبین دو برداری
در حالت اول تنها هدف کنترل جریان شلللبکه میباشلللد .همانطورکه
شکل (-12ب) م شاهده می شود تغییرات ولتاژ مد م شترک ب سیار زیاد
بوده که باعث افزایش ریپل جریان نشتی می شود ( شکلهای (-12ج)).
درنتیجه  THDافزایش مییابد (شلللکل(-12الف)) ،اما جریان نشلللتی
خارج از محدوده اسلللتاندارد  VDE-0126-1-1قرار دارد ().)0/۶2 (A
ضللمنًا فرکانس کلیدزنی برابر با ) 982۶(Hzمیباشللد (جدول ( .))3در
حالت دوم با حذف بردار صفر که در شکل (-13ب) م شاهده می شود
دامنه ولتاژ مد مشلللترک نسلللبت به حالت اول کاهش یافته اسلللت
(شکل-12

(الف)

( شکل-12ب) .درنتیجه جریان ن شتی کاهش مییابد ( شکل (-13ج)).
مقدار مؤثر جریان نشلللتی در این حالت برابر با ) 0/492 (Aمیباشلللد
(جدول( .))3در شکل (-13الف) نیز م شاهده می شود که  THDن سبت
به حالت اول (شلللکل(-12الف)) بهدلیل کاهش جریان نشلللتی ،کمتر
شدها ست ( .)1/92%فرکانس کلیدزنی نیز برابر با ) 11447(Hzبوده که
نسبت به حالت اول افزایش یافته است .در حالت سوم هر دو ترم کاهش
تغییرات و دامنه ولتاژ مد م شترک اعمال شدها ست ( شکل (-14ب)).
درنتیجه جریان نشتی کاهش یافته است (شکل (-14ج)) و  THDبرابر
با  2/17%میباشد (شکل (-14الف)) .ضمنًا فرکانس کلیدزنی این حالت

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)

(ج)

شکل .12نتایج شبیهسازی بهازای کنترل جریان شبکه در حالت 64

شکل .13کنترل جریان شبکه به همراه حذف بردارهای صفر از حاالت

برداری (الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج :جریان نشتی)

کلیدزنی (الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج :جریان نشتی)
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برابر با ) 10۶50(Hzمی باشلللد (جدول ( .))3در حالت چهارم به دلیل
افزودن ضلللرا یب وزنی ت عداد کل یدزنی به تابش هزی نه THD ،برابر با
 3/20%بوده که نسللبت به حالت اول افزایش یافته اسللت (شللکل(-15
الف)) .در شکل (-15ب) مشاهده میشود که تغییرات ولتاژ مد مشترک
نسبت به حالت اول نیز کاهش یافته است (شکل (-12ب)) .پس دامنه

جریان ن شتی نیز کاهش مییابد ( شکل (-15ج)) و مقدار مؤثر آن برابر
با ) 0/22 (Aمیباشللد (جدول ( .))3ضللمنًا افزودن ضللریب وزنی تعداد
کلیدزنی به تابش هزینه باعث کاهش فرکانس کلیدزنی میشللود .در این
بخش فرکانس کلیدزنی برابر با ) 3333 (Hzمی باشلللد که نسلللبت به
حالت اول کاهش یافته است (جدول(.))3

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)

(ج)

شکل  .14کنترل جریان شبکه با حذف بردارهای صفر ضمن اعمال قید

شکل  .15کاهش جریان نشتی با اعمال قیود ولتاژ مد مشترک و کاهش

تغییرات ولتاژ مد مشترک به منظور کاهش جریان نشتی در روش

تغییرات ولتاژ مد مشترک و کاهش فرکانس کلیدزنی (الف :جریان

کنترل پیشبین دوبرداری (الف :جریان شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و

شبکه ،ب :ولتاژ مد مشترک و ج :جریان نشتی)

ج :جریان نشتی)
جدول  .3نتایج حاصل به ازای ضرایب وزنی مختلف در کنترل پیشبین دوبرداری
فرکانس کلیدزنی

)THD (%

)(Hz

تغییرات ولتاژ مد مشترک

دامنه جریان

)(V

)(RMS) (Aنشتی

ضریب وزنی

9826

2/75

±50

0/62

𝝀1 =0, 𝝀2=0

حالت اول

11447

2/92

±16/67

0/492

𝝀1 =0, 𝝀2=0

حالت دوم

10650

2/17

±16/67

0/233

𝝀1 =0/153, 𝝀2=0

حالت سوم

3333

3/20

±16/67

0/22

𝝀1=0/12, 𝝀2=0/16

حالت چهارم
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 -3-5مقایسه دو روش کنترل پیشبین تکبرداری و دوبرداری
در روش کنترل پیشبین تکبرداری ز مان نمو نهبرداری ) 125(µsو
در روش کنترل پیشبین دوبرداری زمان شلللبیهسلللازی ) 250(µsمی
باشد .پس روش کنترل پیشبین دوبرداری برای ما ارجحیت دارد.
در حالتهای اول که تنها هدف کنترل جریان شلللبکه میباشلللد،
 THDجریان شلبکه در حالت دوبرداری نسلبت به حالت تکبرداری در
حدود  0/42%کمتر میباشلللد ،زیرا در روش کنترل پیشبین دوبرداری
نق ه ع فی در نظر گرفته شدهاست .پس با وجود زمان نمونهبرداری دو
برابر نسلللبت به روش کنترل پیشبین تکبرداری ،خ ای جریان عالوه
بر انتهای م سیر ،در نق ه ع ف (نق ه اعمال بردار  ) v2kنیز کمینه شده
اسللت ،این در صللورتی اسللت که زمان  t1kدر بازه )  (0 , Tsقرار بگیرد.
ع لت ز یادبودن م قدار مؤثر جر یان نشلللتی در روش کنترل پیشبین
دوبرداری نسلللبت به روش کنترل پیشبین تکبرداری توسلللط روابط
( )33و ( )34بیان میشللود .در کنترل پیشبین دوبرداری زمان اعمالی
 t1kو یا  t2kامکان دارد بسلللیار کوچک بوده و این باعث افزایش مقدار
مؤثر جریان نشتی میشود .فرکانس کلیدزنی و درنتیجه تلفات کلیدزنی
در حالت دوبرداری بهدلیل تغییرات بیشتر تعداد کلیدزنی نسلللبت به
حا لت کنترل پیشبین تکبرداری بیشتر اسللللت .در روش کنترل
پیشبین دوبرداری و در هر زمان نمونهبرداری ،اگر زمان  t1k  Tsبا شد،
از راب ه ( )24برای محاسبه جریان نشتی استفاده می شود .در غیر این
صورت ،برای زمان اعمالی  t1kجریان ن شتی از راب ه ( )33و برای زمان
اعمالی  t2kجریان نشتی از راب ه ( )34به دست آمده است.
در حالت سوم روش کنترل پیشبین تکبرداری (جدول ( ))2و حالت
دوم کنترل پیشبین دوبرداری (جدول ( ،))3با حذف بردارهای
صفر THD ،در هر دو روش بهدلیل کاهش جریان نشتی ،کاهش یافته
است که در حالت کنترل پیشبین دو برداری درصد کاهش آن بهمراتب
بسیار بیشتر است .لیکن هنوز دامنه جریان نشتی و فرکانس کلیدزنی در
روش کنترل پیشبین دوبرداری بسیار بیشتر است .در حالت چهارم روش
کنترل پیشبین تکبرداری و حالت سوم کنترل پیشبین دوبرداری
عالوه بر حذف بردارهای صفر از کلیدزنی ،تغییرات ولتاژ مد مشترک هم
در تابش هزینه آورده شدهاست که در حالت کنترل پیشبین دوبرداری
بسته به اینکه زمانهای  t1kو  t2kدر چه بازهای قرار میگیرند 4 ،تابش
هزینه برایشان تعریف شدهاست .م ابق با دادههای جدول ( )2و (،)3
روش کنترل پیشبین دوبرداری از لحاظ  THDو مقدار مؤثر جریان
نشتی از روش کنترل پیشبین تکبرداری بهتر میباشد .تنها عیب روش
کنترل پیشبین دوبرداری این است که فرکانس کلیدزنی آن از کنترل
پیشبین تکبرداری بیشتر است ،پس باید ضریب وزنی تعداد کلیدزنی
نیز به تابش هزینه اضافه شود .در حالت نهایی در دو روش دادههای جداول
( )2و ( )3نشان میدهد که روش کنترل پیشبین دوبرداری از همه
لحاظ از روش کنترل پیشبین تکبرداری بهتر میباشد.
شکل ( ،)1۶رفتار مؤلفه قسمت حقیقی جریان شبکه تولیدی توسط
روش کنترل پیشبین دوبرداری و کنترل پیشبین تکبرداری را بهازای

Serial no. 94

زمان نمونهبرداری  Tsنشان میدهد .همانطورکه از شکل مشاهده
میشود ،در صورت استفاده از روش کنترل پیشبین تکبرداری مؤلفه
 v1k 1به عنوان حالت کلیدزنی بهینه انتخاب شده و در لحظه نمونهبرداری
بعدی به کلیدها اعمال میشود .لیکن در صورت استفاده از روش کنترل
پیشبین مبتنی بر مدل دوبرداری خ ای بین دو نق ه را با هم جمش
نموده و خ ای برآیند را کمینه میکند .گر چه حالت  Bدر نق ه )(k+2
خ ای جریان کمتری را دارد؛ لیکن حالت  Aبرای کلیدزنی انتخاب
میشود .به همین دلیل  THDدر حالت کنترل پیشبین دوبرداری حتی
با زمان نمونهبرداری دو برابر نسبت به روش کنترل پیشبین تکبرداری،
کمتر است.
i (k  2)Ts

v1k 1

شکل .16مثالی از رفتار مؤلفه حقیقی جریان شبکه در روش کنترل
پیشبین تکبرداری و دوبرداری

 -6نتیجهگیری
عدم مجزاسازی گالوانیکی در برخی از اینورترهای فتوولتائیک متصل به
شللبکه ،موجب جاریشللدن جریان نشللتی میشللود .در این مقاله به
منظورکاهش جر یان نشلللتی از دو روش کنترل پیشبین تکبرداری و
کنترل پیشبین دوبرداری استفاده شد .نتایج شبیه سازی نشان داد که
بینیاز از حذف بردارهای صلللفر میتوان جریان نشلللتی را کاهش داد؛
بهگونهای که در محدوده اسلللتاندارد قرار بگیرد .با این روش مشلللکل
دو س حی بودن ولتاژ خروجی اینورتر برطرف می شود .با برطرف شدن
این مشلللکل ،عالوه بر کاهش تنش روی سللللفهای خروجی ،به فیلتر
خروجی کوچکتر نیاز میباشد .در این مقاله نشان داده شدکه با من ق
کنترلی ،میتوان جریان نشللتی را کاهش داد .در روش کنترل پیشبین
دوبرداری با افزودن قیود کنترلی مختلف ،ضلللمن داشلللتن زمان نمونه
برداری دو برابر THD ،با حالت کنترل جریان شبکه در کنترل پیشبین
تکبرداری هم برابر اسللت .همچنین نشللان داده شللد که روش کنترل
پیشبین دوبرداری با ز مان های نمو نهبرداری دو برابر نتی جه بهتری
حاصلللل میشلللود .در کنترل پیشبین تکبرداری در هر زمان نمونه
برداری تنها از یک کل ید اسلللتفاده شلللده ،که از نظر تلفات از دیگر
روشهای مدوالسلللیون کاهش جریان نشلللتی بهتر اسلللت .همچنین
م شاهده می شود که با اعمال قید تعداد کلیدزنی ،فرکانس کلیدزنی نیز
کاهش یافته است.
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