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 این جبران سازها در حقیقت. جبران ساز سری ولتاژ برای جبران کمبود ولتاژ در سطوح ولتاژ پایین در سیستمهای توزیع استفاده می شود:چکیده
 در این. وارد مدار شده و ولتاژ ازد سترفته را جبران میکنند،مبدلهای سری با شبکه ه ستند که در صورت کاهش بیش از حد قابلقبول ولتاژ
 به دلیل استفاده از کلیدهایAC-AC  در مبدلهای. ارائه می شودAC-AC  یک الگوریتم برای کلیدزنی جبران ساز سری ولتاژ مبتنی بر مبدل،مقاله
 وجود مدارهای اسننننابر موازی با کلیدها برای فراهمکردن مسنننیری برای عبور جریان در زمان مرده،دوطرفه و لزوم رعایت زمان مرده کلیدزنی
 با استفاده از. مدارهای اسنابر عالوه بر اضافه کردن اجزای مدار دارای تلفات نیز هستند. روی کلی دها) ضروری استdv/dt کلیدزنی (بهمنظور کاهش
 مدارهای اسنابر قابلحذف هستند چرا که وجود مسیر جریان در هر لحظه زمان و از جمله در حین کلیدزنی تضمین،الگوریتم کلیدزنی پیشنهادی
. برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی نتایج شبیهسازی نرمافزاری ارائه میشود.میشود
. الگوریتم کلیدزنی،AC-AC  مبدل، مدار اسنابر، کمبود ولتاژ، جبرانساز ولتاژ:واژههای کلیدی
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Abstract: Series voltage compensation is used in low-voltage distribution system to compensate for voltage variations. The
compensators are indeed series-connected converters which inject the missing voltage in series to the grid in case of voltage sag. In
this paper, a switching algorithm for AC-AC converter based voltage compensator is proposed. As the bidirectional AC power
electronic switches are used in the AC-AC converters, considering the switching dead-time, snubber circuits should be used in parallel
with the switches to provide a current path during the dead-time and hence to reduce the dv/dt stresses on the switches. The snubber
circuits increase the circuit elements and have their own power losses. Using the proposed switching algorithm, the snubber circuits
could be eliminated since a current path is always (including the dead-time) guaranteed. In order to evaluate the proposed algorithm,
the simulation studies and discussions are presented.
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 -1مقدمه
کمبود ولتاژ که بهصنننورت کاهش مقدار مؤثر ولتاژ از  0/1تا  0/9مقدار
نامی در فرکانس قدرت تعریف میشنننود ،رایجترین پدیده کیفیت توان
در سیستم های قدرت است که دلیل عمده آن اتصال کوتاه در سیستم
قدرت اسننت .برای مبارزه با کمبود ولتاژ ،راهکارهای مختلفی ارائهشننده
ا ست که یکی از آنها ،کاهش وقوع کمبود ولتاژ با تقویت و بهرهبرداری
بهتر سیستم قدرت است .این راهکار بسیار مؤثر و درعینحال پرهزینه
بوده و معموالً تنها با هدف کاهش تعداد کمبود ولتاژ انجام نمیگیرد.
در م قابل ،رایجترین روش برای کاهش آ ثار کمبود ول تاژ روی بار های
حساس به تغییرات ولتاژ استفاده از جبرانکنندهها است .جبرانسازهای
ولتاژ که تحت عناوین مختلفی مانند جبرانسننناز کمبود ولتاژ ،بازیاب
دینامیکی ولتاژ ( ،)DVRجبرانسنناز اسننتاتیک سننری و عناوین مشننابه
شناخته می شوند ،در حقیقت مبدلهای سری با شبکه ه ستند که در
مواقع الزم ولتاژ مورد نیاز برای جبران سازی ولتاژ در طرف بار ح ساس
را تولید کرده و بهصننورت سننری به شننبکه تزری میکنند تا ولتاژ آن
بازیابی شود [.]1-2
ازآنجناییکنه از مبندلهنای الکترونینک قندرت در سنننناختنار
جبران سازهای ولتاژ ا ستفاده می شود ،بهتبع تنوع در ساختار مبدلها،
جبران سازهای ولتاژ نیز از تنوع زیادی برخوردار ه ستند .یک د سته از
سننناختارهای جبرانسنننازها از مبدلهای  AC-ACاسنننتفاده میکنند.
استفاده از مبدل  AC-ACباعث حذف لینک  DCاز ساختار مبدل شده
و بنابراین می تواند به کاهش حجم و هزینه مدار منجر شنننود .از طرف
دیگر ،بهدلیل عدم استفاده از ذخیرهکننده انرژی ،جبرانسازهای مبتنی
بر مبدلهای  AC-ACمحدودیتی در زمان جبران سازی ندارند .از طرف
دیگر ،در این جبرانسننازها انرژی الزم برای جبران ولتاژ از خود شننبکه
گرفته شده و منجر به افزایش جریان ک شیده شده از شبکه می شود که
این خود دوباره افت ولتاژ ایجاد کرده و به کاهش بیشتر ولتاژ شنننبکه
منجر می شود .بنابراین ،استفاده از جبران سازهای مبتنی بر مبدل AC-
 ACدر شبکههای ضعیف میتواند چالشبرانگیز باشد [.]3
ا ستفاده از مبدلهای  AC-ACبهعنوان جبران ساز ولتاژ در مراجع
مختلفی موردتوجه قرارگرفته ا ست .در مراجع [ ]4-6جبران ساز سری
ولتاژ مبتنی بر مبدل  AC-ACتکفاز ارائه شده است .در این ساختارها،
از م بدل های  AC-ACتک فاز که دارای دو کل ید الکترون یک قدرت
دوطرفه ا ست ،برای جبران کمبود ولتاژ استفاده شدها ست .وا ضح ا ست
که مبدل  AC-ACبا دو کلید الکترونیک قدرت فقط میتواند ولتاژ با
پالریته یک سان با ولتاژ شبکه ایجاد کند ،و بنابراین قادر به جبران انواع
دیگر تغییرات ولتاژ مانند برآمدگی یا افزایش ولتاژ نیسنننتند .برای حل
این مشنننکل ،در مراجع [ ]7-8از مبدل  AC-ACتمام پل در سننناختار
جبرانسناز اسنتفاده شندهاسنت تا بتوان عالوه بر کمبود ولتاژ ،تغییرات
د ی گر و لتنناژ را ن یز ج بران کرد .هم چ ن ین در مرا جع [ ]9-10از
تران سفورماتور سر-و سط برای ایجاد ولتاژ همفاز و یا فاز مخالف با ولتاژ
ورودی ا ستفاده شده و ضمن کاهش تعداد کلیدهای الکترونیک قدرت،
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ساختارهای ارائهشده در مراجع مذکور قادر به جبران انواع اغتشاشهای
ولتاژ نیز هسننتند .کاربرد مبدل ماتریسننی در سنناختار جبرانسنناز ولتاژ
سهفاز در مراجع [ ]11-13ارائهشده است .در مراجع [ ]11-12از روش
کمترین خطا برای کنترل مبدل ماتریسی در ساختار جبرانساز استفاده
شدهاست و بنابراین ،بازه جبران سازی محدود میباشد .در مرجع []13
از روش مدوالسیون پهنای پالس ( )PWMبرای کلیدزنی مبدل استفاده
شدها ست و بنابراین بازه جبران سازی و سیعتر شدها ست ولی در آن
بحثی از ز مان مرده کل یدزنی و همچنین مدارا های اسننن نابر به م یان
نیامده اسنننت .در مراجع [ ]14-15جبرانسنننازهای کمبود ولتاژ انرژی
صفر 1ارائه شده ا ست که در آنها از ذخیره ساز انرژی و یا لینک  DCبا
خازنهای الکترولیتی با ظرفیت باال اسنننتفاده نشنننده اسنننت ،ولی ،در
سنناختار آن ها از یکسننوسنناز اسننتفاده شننده و بنابراین نیاز به کلیدهای
دوطرفه و اسنابر ندارند .البته این ساختارها در هنگام عملکرد طوری به
شننبکه وصننل میشننوند که تمام توان بار از آنها عبور میکند .این در
حالی اسننت که در جبرانسننازهای ولتاژ معموالً کسننری از توان بار از
جبرانسنناز عبور میکند .یک مبدل  AC-ACشننبه منبع امپدانسننی در
مرجع [ ]16ارائه شده است و عملکرد آن برای جبران کمبود ولتاژ مورد
برر سی قرارگرفته ا ست .این مبدل نیز به صورت تمام توان کار کرده و
کل توان بار از آن میگذرد .البته بهصننورت مشننابه مبدلهای AC-AC
به صورت تمام-توان برای جبران کمبود ولتاژ در مراجع مختلف دیگری
نیز برر سی شدها ست [ .]17-20باتوجه به اینکه در سی ستم سهفاز
معموالً خطا و بهتبع آن کمبود ولتاژ از نوع تک فاز اسنننت ،فاز معیوب
قادر نخواهد بود توان بیشتری برای جبران کمبود ولتاژ تحویل دهد.
بنابراین ،بهتر ا ست انرژی موردنیاز برای جبران کمبود ولتاژ در یک فاز،
از فازهای سننالم دیگر گرفته شننود .البته واضننح اسننت که این بحث در
جبرانسننازهای مبتنی بر مبدلهای  AC-ACبیشتر موردتوجه اسننت
چرا که در سیستمهای مبتنی بر مبدلهای دارای لینک  DCهر سهفاز
در تأمین انرژی لینک  DCو درنتیجه انرژی مورد نیاز برای جبرانسازی
شریک هستند .برای اینکه انرژی مورد نیاز برای جبران کمبود ولتاژ ،از
فازهای سالم گرفته شود ،در مراجع [ ]21-23ساختارهای میان-فازی
ارائهشده است که مبدل هر فاز از دو فاز سالم دیگر تغذیه میشود.
ت عدادی از کار های ان جامشنننده در زمی نه جبران کمبود ول تاژ با
اسنننتفاده از مبدل های  AC-ACبررسنننی شننند .البته تعداد مقاالت
منت شر شده ب سیار بیشتر ا ست .با برر سی مقاالت منت شر شده در این
زمینه ،مشخص شد که هیچکدام از مراجع موضوع زمان مرده کلیدزنی
و ا ستفاده از مدارهای ا سنابر را موردتوجه قرار نداده ا ست .بنابراین ،در
این مقاله ،یک الگوریتم جدید و درعینحال سنناده برای کلیدزنی مبدل
 AC-ACمورد استفاده در ساختار جبران ساز ولتاژ ارائه شده است که با
اسنننتفاده از آن نیازی به زمان مرده کلیدزنی وجود نداشنننته و حتی
کلیدها باهم همپو شانی نیز دارند تا همواره از وجود م سیری برای عبور
جریان اطمینان حاصننل شننده و نیازی به اسننتفاده از مدارهای اسنننابر
نباشد .بنابراین ،نوآوری این مقاله را میتوان ارائه یک الگوریتم کلیدزنی
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حذف مدارهای ا سنابر مورد ا ستفاده در مبدلهای AC-

جدید بهمنظور
 ACبیان کرد .با این کار ،ضننمن حذف چند جزغ غیرفعال مدار ،تلفات
مربوط به مدارهای ا سنابر نیز حذف شده و تأثیر منفی زمان مرده روی
شنننکلموج خروجی نیز حذف شننندهاسنننت .البته الگوریتم کلیدزنی
پیشننننهادی دارای محدودیت در فرکانس کلیدزنی اسنننت که در مقاله
مورد بررسنننی قرارگرفته اسنننت .همچنین ،این الگوریتم قابل اعمال به
مبدلهای با کلیدهای دوطرفه با آرایش امیتر مشترک نیست .در بخش
 2چند سنناختار جبرانسنناز تکفاز مبتنی بر مبدل  AC-ACبررسننی
شدهاست .در بخش  ،3توضیح الگوریتم کلیدزنی پیشنهادی و همچنین
نحوه پیاده سازی و محدودیت آن برر سی شدها ست .سی ستم کنترلی
پیشنهادی برای جبرانساز در بخش  4ارائه شدهاست .نتایج شبیهسازی
و نتیجهگیری مقاله نیز بهترتیب در بخشهای  5و  6ارائهشده است.
2

 -2جبرانساز ولتاژ مبتنی بر مبدل AC-AC

جبرانساز سری ولتاژ دارای ساختارهای متنوعی است .این تنوع بیشتر
بهدلیل اسنننتفاده از سننناختارهای مختلف مبدل در مدار جبرانسننناز
میباشننند .یکی از انواع جبرانسننناز سنننری ولتاژ باتوجه به نوع مبدل
استفاده شده در ساختار آن ،جبران ساز سری مبتنی بر مبدلهای AC-
 ACا ست .باتوجه به تنوع در ساختار مبدلهای  ،AC-ACساختارهای
مختلفی برای جبرانسنناز ولتاژ مبتنی بر مبدلهای  AC-ACارائهشننده
است که از جنبههای مختلف میتوان تقسیمبندی کرد؛ از جمله اینکه
از نظر تعداد فاز میتوان سنناختارهای تکفاز و سننهفاز را در نظر گرفت.
همچنین ،از نظر قابل یت جبرانسننننازی نیز جبرانسنننناز میتوا ند
ساختارهای مختلفی دا شته با شد؛ برای مثال ،اگر هدف از ا ستفاده از
جبرانسننناز فقط جبران کمبود ول تاژ ( که آ مار ات فاقاف تادن آن خیلی
بیشتر از سایر پدیدهها ا ست) باشد ،ساختار سادهتری میتوان در نظر
گرفت .باتوجه به اینکه در این مقاله ،هدف ارائه الگوریتم کلیدزنی برای
جبران ساز ا ست ،بنابراین ،ساختار تکفاز با قابلیت جبران کمبود ولتاژ
برای مطالعه انتخاب شدهاست.
یکی از م شکالت مبدلهای  AC-ACاین ا ست که با قطع هر کلید
و تا وصل کلید بعدی (که در عمل باید یک مدت زمان مشخصی باشد)
مسننیر جریان بهطور کامل قطع شننده و هیچ مسننیر هرزگردی (مشننابه
آن چه در اینورتر های منبع ول تاژ وجود دارد) برای جر یان وجود ندارد.
بنابراین ،اگر بار مبدل القایی باشد ،یک مقدار بزرگ برای  di/dtبه وجود
می آید که این در حقیقت یک اضافه ولتاژ بسیار بزرگ روی کلید ایجاد
خواهدکرد .برای حفاظت و محدودکردن اضنننافه ولتاژ روی کلیدها در
لحظات کلیدزنی از مدارهای ا سنابر (در سادهترین حالت یک مدار RC
موازی با کلید) استفاده میشود.
سنه طرح رایج برای جبرانسناز تکفاز باتوجه به نوع کلید دوطرفه
اسننتفاده شننده در سنناختار مبدل  AC-ACدر شننکل  1نشننان داده
شننندهاسنننت .در شنننکل  -1الف از کلیدهای دوطرفه نوع پل اسنننتفاده
شدهاست که در آن یک  IGBTیا  MOSFETو یک پل دیودی تشکیل
یک کلید دوطرفه را میدهند .در این سننناختار ،با خاموشکردن کلید،
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الزامًا مسنننیر جریان از طرف آن کلید قطع میشنننود و کنترل دیگری
نمیتوان روی آن اعمال کرد .بنابراین ،در این سننناختار ،باتوجه به لزوم
رعایت زمان مرده کلیدزنی ،ا ستفاده از مدار ا سنابر ضروری ا ست .در
شننکل -1ب ،برای تشننکیل کلید دوطرفه از دو کلید الکترونیک قدرت
به صورت امیتر م شترک ا ستفاده شدها ست  .دلیل ا صلی ات صال امیتر
مشنننترک این اسنننت که بتوان از یک مدار راهانداز برای کلیدزنی کلید
دوطرفه اسننتفاده کرد .بنابراین ،در این سنناختار نیز هر دو کلید موجود
در یک کلید دوطرفه باهم روشن و خاموش می شود و بنابراین ،استفاده
از مدار اسنابر ضروری است .در جبران ساز نشان داده شده در شکل -1
ج ،از ات صال کلکتور م شترک کلیدهای الکترونیک قدرت برای ت شکیل
کلید دوطرفه ا ستفاده شدها ست .در این ساختار ،هرکدام از کلیدهای
موجود در هر کلید دوطرفه میتواند بهصننورت مسننتقل کنترل شننده و
بنابراین می توان از این امکان در را ستای هدف م شخ صی ا ستفاده کرد
که در این م قاله ،از این قابل یت برای حذف مدار اسننن نابر اسنننت فاده
شدهاست.
باید توجه کرد که در این جبران سازها باتوجه به اینکه نوعًا سطح
ولتاژ و توان پایین ا ست ،بهتر ا ست برای کاهش تلفات و امکان افزایش
فرکانس کلیدزنی از  MOSFETبهجای  IGBTاسننتفاده کرد .ولی چون
در این مقاله بحث الگوریتم کلیدزنی اسنننت ،بنابراین نوع کلید مورد
استفاده تأثیری در بحث ندارد.

Li

Lo
S1

+
Vc

Co

+

Zs

S2

+
Vo,f
-

Ci

Vo

Vi
Vs

+

+
VL
-

-

-

Load

(الف)
Li

Lo
+

Vc

Co

S2a

+
Vo,f
-

S1b

Zs

S1a

Vi

Vo

Ci

Vg

S2b

+

+
VL
-

+

+

Vs

-

Load

-

-

(ب)
Li

Lo
+

+

Vc

Co

+
Vo,f
-

S2a

+
VL
-

S1b

S1a

Vi

Vo

Ci

Zs

Vg

S2b

+
Load

+

Vs
-

-

-

(ج)
شکل  :1سه ساختار مختلف جبرانساز سری ولتاژ مبتنی بر مبدل
 AC-ACباتوجه به نوع کلید دوطرفه استفادهشده( ،الف) با کلید
دوطرفه نوع پل( ،ب) با کلید دوطرفه امیتر مشترک( ،ج) با کلید
دوطرفه کلکتور مشترک
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 -3الگوریتم کلیدزنی پیشنهادی

+

+
S2a

 -3-1توضیح الگوریتم کلیدزنی
با در نظر گرفتن شننکل -1ج و باتوجه به اینکه ولتاژ ورودی مبدل ()vi
ولتاژ سینو سی با نیم سیکل مثبت و منفی ا ست ،میتوان الگوریتمی
برای کل یدزنی باتو جه به عال مت ول تاژ ورودی ارا ئه داد؛ طوری که با
اسننتفاده از این الگوریتم مسننیر جریان در حین کلیدزنی به هیچ وجه
قطع ن شود .فرض کنید ولتاژ ورودی مبدل در نیم سیکل مثبت ا ست و
مجموعه کلید  S1روشن است ( S1aو  S1bهر دو روشن هستند (شکل
-2الف)) .اگر جریان خروجی مبدل مثبت باشنند ،مسننیر جریان ازطری
ترانزیستور کلید  S1bو دیود کلید  S1aخواهد بود و اگر جریان خروجی
مبدل منفی با شد ،م سیر جریان ازطری ترانزی ستور کلید  S1aو دیود
کل ید  S2aخوا هد بود .فرض کن ید هدف خاموشکردن مجمو عه کل ید
 S1و رو شنکردن مجموعه کلید  S2به صورتی ا ست که م سیر جریان
قطع نشننود (ولتاژ ورودی همچنان مثبت اسننت) .باتوجه به اینکه ولتاژ
ورودی مبدل مثبت اسنت ،اگر درحالیکه کلیدهای  S1aو  S1bروشنن
هسننتند S2a ،نیز روشننن شننود هیچ خللی در کار مدار ایجاد نشننده و
ات صال کوتاهی وجود نخواهد دا شت (چرا که دیود کلید  S2bدر بایاس
معکوس قرار دارد) .بنابراین برای انتقال جریان از مجموعه کلید  S1به
مجموعه کلید  S2ابتدا درحالیکه مجموعه کلید  S1رو شن ا ست ،کلید
 S2aنیز روشن میشود (شکل -2ب) .به دنبال روشنکردن کلید  S2aو
با رعایت یک مقدار مشنننخص تأخیر زمانی (برابر با حداکثر زمان الزم
برای کل یدزنی) کل ید  S1bخاموش میشنننود (شننن کل -2ج) .دل یل
خاموشکردن کلید ( S1bو نه کلید  )S1aدر این مرحله این اسنننت که
مسننیر جایگزینی برای جریان مثبت خروجی توسننط ترانزیسننتور کلید
 S2aو دیود کلید  S2bفراهم شدها ست و بنابراین کلید  S1bرا میتوان
خاموش کرد .پس از خاموشکردن کلید  S1bو با رعایت تأخیر زمانی
مذکور ،کلید  S2bروشن می شود (شکل -2د) .روشن شدن کلید S2b
باز خللی در کار مدار ایجاد نکرده و موجب اتصننال کوتاه نمیشننود چرا
که ولتاژ ورودی مبدل مثبت بوده و دیود کلید  S1bدر بایاس معکوس
قرار دارد .درنهایت پس از روشننننکردن کلید  S2bو با رعایت تأخیر
زمانی ،کلید  S1aنیز خاموش شنده و مسنیر جریان از مجموع کلید S1
به مجموعه کلید  S2بهطور کامل انتقال مییابد (شننکل -2ه) .الگوریتم
مشابهی برای انتقال جریان از مجموعه کلید  S2به  S1به کار میرود.
برای حالتی که ولتاژ ورودی مبدل منفی ا ست ( ،)vi<0برای انتقال
جریان از مجموعه کلید  S1به مجموعه کلید  S2مراحل نشنننان داده
شننده در شننکل  3انجام میشننود .ابتدا کلیدهای  S1aو  S1bروشننن
هستند (شکل -3الف) و جریان را در هر دو طرف هدایت میکنند و نیز
ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ ورودی اسنننت .درحالی که کلیدهای مذکور
رو شن ه ستند ،کلید  S2bنیز روشن می شود (شکل -3ب) و باتوجه به
این که  D2aدر بایاس معکوس قرار میگیرد (ولتاژ ورودی مبدل منفی
است) ،اتصال کوتاه ایجاد نمیشود.
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+

+
S2a

S1a

S1b

Vi

Vo

Vi

Vo

S2b

S2b

-

-

-

-

(الف)

(ب)
+

+
S2a

S1b

S1a

+

+
S2a

S1a

S1b

Vi

Vo

S1b

S1a
Vi

Vo

S2b

S2b

-

-

-

-

(د)

(ج)
+

+
S2a

S1b

S1a
Vi

Vo
S2b

-

-

(ه)
شکل  :2مراحل انتقال جریان از مجموعه کلید  S1به مجموعه کلید S2
برای حالت vi>0

در مرحله بعد کلید  S1aخاموش می شود ( شکل -3ج) ولی م سیر
جریان خروجی هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی همچنان وجود
دارد .سپس  S2aنیز روشن می شود ( شکل -3د) ،ولی ،باتوجه به اینکه
 D1aدر بایاس معکوس قرار میگیرد ،اتصال کوتاه در مدار رخ نمیدهد.
درنهایت ،کلید  S1bنیز خاموش می شود و بدینترتیب م سیر جریان از
مجموعه کلید  S1به مجموعه کلید  S2انتقال مییابد .شایان ذکر ا ست
که همه مراحل با رعایت یک مقدار مشنننخص تأخیر زمانی صنننورت
میگیرد تا از عملکرد ایمن مدار اطمینان حاصنننل شنننود .برای انتقال
جریان از  S2به  S1نیز الگوریتم مشابهی را میتوان استفاده کرد.
باتوجه به مطالب باال ،برای پیاده سازی روش پی شنهادی باید ولتاژ
ورودی م بدل بهصنننورت لح ظهای ا ندازهگیری شنننده و در الگوریتم
پیشننهادی اسنتفاده شنود .ولی باتوجه به اینکه در کاربرد مطرحشنده
(جبران سازی ولتاژ) اساسًا (حتی بدون استفاده از الگوریتم پیشنهادی)
نیاز بهاندازهگیری ولتاژ شبکه (ولتاژ ورودی مبدل) وجود دارد ،بنابراین،
ا ستفاده از روش پی شنهادی در کاربرد مذکور تعداد اندازهگیری ولتاژ را
افزایش نمیدهد.
 -3-2نحوه پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی
مراحل انجام الگوریتم کلیدزنی پیشننننهادی در حالت های مختلف در
جدول  1ن شان داده شدها ست .همانطورکه این جدول ن شان میدهد،
دو حالت ممکن ولتاژ ورودی (مثبت و منفی) در نظر گرفته شدها ست.
همچنین در هر دو این حالت ،دو حالت انتقال جریان از  S1به  S2و یا
انت قال جر یان از  S2به  S1نیز مورد تحل یل قرارگرف ته اسنننت .در هر
حالت ،گام های کلیدزنی برای انتقال جریان آورده شنننده و در هر گام
کلیدهای روشن و نیز مسیر جریان مشخص شدهاست.

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

م .فرهادی کنگرلو ،.س .گلوانی  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1756-1745 ،)1399

1749

+

+
S2a

+
S2a

S1a

S1b

Vi

Vo

Vi

حداقل چند برابر مدت زمان  8tdباشد:

S1a

S1b

Vo
S2b

S2b
-

-

-

(ب)
+

+

+

S1a

S1b

Vi

Vo

با استفاده از روابط ( ،)3(-)1رابطه زیر را میتوان نوشت:
+

S2a

S1a

S1b

Vo

-

-

-

(ج)

(د)
+
S2a

S1a

S2b
-

-

fs 

بهعنوان م قادیر نوعی ،میتوان  ، td  1 sec ، K min  0.1و
 m  2در نظر گرفت .با این اعداد با اسننتفاده از رابطه ( )5محدودیت
زیر برای فرکانس کلیدزنی به دست میآید:

Vi

Vo

K min
m  8td

()5

+
S1b

Ts 

باتوجه به رابطه فوق و باتوجه به اینکه  Ts  1/ f sاسننت ،رابطه
زیر را میتوان نوشت:

S2b
-

m  8td
K min

()4

Vi

S2b

Ton,S1,min  m  8td

()3

-

(الف)
S2a

+

م قدار قا بلتوجهی بیشتر از کل تأخیر ز مانی ناشنننی از الگوریتم
پیشنهادی در یک دوره کلیدزنی ( )8tdباشد .بنابراین Ton,S1,min ،باید

(ه)
شکل  :3مراحل انتقال جریان از مجموعه کلید  S1به مجموعه کلید S2

() 6

 6250Hz

0.1
2  8 106

fs 

برای حالت vi<0

 -4سیستم کنترلی جبرانکننده
 -3-3محدودیت الگوریتم پیشنهادی
باتوجه به لزوم رعایت تأخیر زمانی مشنننخص بین گام های کلیدزنی،
انتقال کامل از یک کلید به کلید با تأخیر زمانی صنننورت میگیرد .اگر
تأخیر زمانی انتقال از هر گامبهگام بعدی  tdدر نظر گرفته شننود ،باتوجه
به این که انتقال کامل از یک کلید دوطرفه به کلید دوطرفه دیگر در
چهار گام صنننورت میگیرد ،بنابراین در هر کلیدزنی کل تأخیر زمانی
برابر با  4tdاست .درنتیجه در هر دوره کلیدزنی که یک خاموش شدن و
یک رو شن شدن اتفاق میافتد ،تأخیر زمانی برابر با  8tdالزم ا ست که
این امر باعث محدودیت در فرکانس کلیدزنی می شود .بدیهی ا ست که
هر دوره کلیدزنی باید خیلی بیشتر از این مقدار تأخیر زمانی باشنند ،تا
در ولتاژهای مختلف خروجی عملکرد مبدل مختل نشننود .چرخه کاری
کلید  S1به کل دوره کلیدزنی بهعنوان سیکل کاری ( )Kتعریف شود:
()1

Ton, S1
Ts

K

که در آن Ton,S1 ،و  Tsبهترتیب مدت زمان رو شنبودن کلید

S1

به کل مدت زمان یک دوره کلیدزنی است.
اگر کمترین مقدار  Kبهصنننورت  K minدر نظر گرفته شنننود ،با
استفاده از رابطه ( )1میتوان نوشت:
()2

Ton, S1,min  KminTs

برای این که مبدل بتواند کمترین مقدار ولتاژ خروجی مورد انتظار
(متناظر با  ) K minبهخوبی تولید کند ،مدت زمان  Ton,S1,minباید به
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بلوک دیاگرام کامل کنترلی جبرانساز در شکل  4نشان داده شدهاست.
ق سمت های مختلف بلوک دیاگرام کنترلی ا ستفاده شده قبالً در مراجع
مختلف برای کاربردهای دیگر مانند اینورتر متصل ب شلب ارائ شلده
است  .ولی تا جایی ک نویسندگان اطالع دارند این بلوک دیاگرام ب این
ش برای کاربرد در جبرانکننده ولتاژ ارائ ن شده ا ست .برای کنترل
جبران سازی سری ولتاژ ،باید اطالعات دامنه و فاز ولتاژ شبکه استخراج
شننود .برای این کار از حلقههای قفل فاز )PLL( 3اسننتفاده میشننود .در
این مقاله از  PLLمبتنی بر انتگرالگیر مرتبه دوم تعمیمیافته)SOGI( 4
ا ستفاده شدها ست که در حقیقت یک فیلتر تطبیقی ا ست [.]24-26
این  PLLمبتنی بر ایجاد سیگنال متعامد ( 5 )QSGبا ا ستفاده از SOGI
ا ست .همانطورکه در شکل  4ن شان داده شدها ست ،واحد  QSGدو
خروجی دارد که یکی مؤلفه  αو دیگری مؤلفه  βنامگذاری شدها ست .
مؤلفه  αدر حقیقت فیلتر شده سیگنال ورودی ورودی بوده و با آن هم
فاز است .مؤلفه  βنیز سیگنالی عمود بر سیگنال ورودی است .درنتیجه
با داشنننتن دو مؤلفه عمود برهم میتوان با اسنننتفاده از تبدیل پارک،
مؤلفههای  dqرا بهد ست آورد .خروجی تبدل پارک ،مولفههای  dqولتاژ
موردنظر (ولتاژ شنننبکه یا بار) اسنننت .واحد  PLLبر روی مؤلفه  dولتاژ
شبکه عمل کرده (سعی در صفر کردن آن را دارد) و بنابراین بردار ولتاژ
شننبکه روی محور  qمیافتد و اگر  PLLموف عمل کند ،مؤلفه  dولتاژ
شبکه صفر خواهد شد .مؤلفه  qهم همان دامنه ولتاژ شبکه است که از
آن میتوان با ا ستفاده از یک مقای سهکننده برای ت شخیص کمبود ولتاژ
استفاده کرده و جبرانساز را فعال کرد.
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 جدول کلیدزنی برای پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی در حالتهای مختلف:1 جدول
)vo( ولتاژ خروجی

مسیر جریان

وضعیت کلیدها

گام تغییر

io<0

io>0

io<0

io>0

S2b

S2a

S1b

S1a

vi

vi

T1a, D 1b

D1a, T 1b

0

0

1

1

0

vi

vi

T1a, D 1b

D1a, T 1b

0

1

1

1

1

vi

0

T1a, D 1b

T2a, D 2b

0

1

0

1

2

0

0

D2a, T 2b

T2a, D 2b

1

1

0

1

3

0

0

D2a, T 2b

T2a, D 2b

1

1

0

0

4

0

0

D2a, T 2b

T2a, D 2b

1

1

0

0

0

0

0

D2a, T 2b

T2a, D 2b

1

1

0

1

1

vi

0

T1a, D 1b

T2a, D 2b

0

1

0

1

2

vi

vi

T1a, D 1b

D1a, T 1b

0

1

1

1

3

vi

vi

T1a, D 1b

D1a, T 1b

0

0

1

1

4

vi

vi

T1a, D 1b

D1a, T 1b

0

0

1

1

0

vi

vi

T1a, D 1b

D1a, T 1b

1

0

1

1

1

0

vi

D2a, T 2b

D1a, T 1b

1

0

1
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با صنننرفنظر از افت ولتاژ روی فیلتر ورودی و خروجی و همچنین
افت ولتاژ روی امپدانس تران سفورماتور ،که رابطه زیر بین سیکل کاری
کلیدها و دامنه ولتاژ خروجی جبران ساز وجود دارد که در کنترلکننده
مورد بحث از این رابطه استفاده شدهاست:
VC ,m  nKVg ,m

()7

که در آن n ،ن سبت تبدیل تران سفوماتور (ن سبت ولتاژ سمت شبکه به
ولتاژ سننمت مبدل) VC , m ،دامنه ولتاژ خروجی جبرانسنناز و Vg ,m
دامنه ولتاژ شبکه که برابر با  Vg ,qنیز است.

 -5نتایج شبیهسازی

با درنظرگرفتن شکل  ،1رابطه زیر را میتوان نوشت:
VL,m  Vg ,m  VC,m

()8

با درنظرگرفتن اینکه در حضنننور جبرانسننناز ،دامنه ولتاژ بار باید
همواره برابر با مقدار مرجع آن باشننند (  ) VL,m  VL,m,refو این که
 ، Vg ,m  Vg ,qرابطه زیر را میتوان با استفاده از رابطه ( )8نوشت:
VC,m  VL,m,ref  Vg ,q

()9

با اسننتفاده از روابط ( )7و ( ،)9مقدار سننیکل کاری کلیدها را می
توان بهصورت زیر بهدست آورد:
()10






1  VL,m,ref  Vg ,q
K 
n 
Vg ,q

اگر نسننبت تبدیل ترانسننفورماتور  1باشنند ،رابطه ( )10را میتوان
بهصورت زیر بازنویسی کرد:
()11

VL,m,ref  Vg ,q
Vg ,q

K

از رابطه فوق ،در روش کنترلی پیشننننهادی برای بهدسنننتآوردن
سننیکل کاری کلیدها اسننتفاده شنندهاسننت .بهمنظور افزایش سننرعت
کنترلکن نده ،کنترل ول تاژ بار با ترک یب دو حل قه پسخور و پیشخور
انجام شدها ست .باتوجه به اینکه ،دامنه ولتاژ خروجی جبران ساز باید
برابر با دامنه کمبود ولتاژ یعنی برابر با اختالف دامنه مرجع ولتاژ بار (
 ) VLm,refو مقدار اندازهگیریشننده دامنه ولتاژ شننبکه (  ) Vg ,qباشنند،
بنابراین ،اختالف این دو مقدار میتواند بهعنوان مقدار مرجع برای دامنه
ولتاژ خروجی جبرانسننازی اسننتفاده شننود .در حالت کلی ،جبرانسنناز
سنننری ولتاژ ،حتی در صنننورت نبود حلقه کنترلی پسخور نیز عملکرد
جبرانسنننازی را انجام خواهد داد ولی دیگر قادر نخواهد بود افت ولتاژ
روی امپدانس فیلتر و تران سفورماتور را لحاظ کند .بنابراین ،برای اینکه
جبرانسنننازی دقی صنننورت گیرد ،یک حلقه کنترلی پسخور نیز با
استفاده از کنترلکننده  PIو با مقایسه مقدار مرجع و مقدار اندازهگیری
شنننده دامنه ولتاژ بار (  VLm,refو  ) VLmدر نظر گرفته شننندهاسنننت.
خروجی کنترلکننده در حقیقت دامنه ولتاژ خروجی جبرانسنناز را که
باید به صورت سری به شبکه تزری شود ،در اختیار میگذارد .باتوجه به
ساختار مبدل ا ستفاده شده ،با تق سیم این مقدار به دامنه ولتاژ شبکه،
سننیکل کاری 6کلیدهای مبدل (زمان روشنننبودن مجموعه کلید  S1به
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کل بازه کلیدزنی )K ،بهدسننت میآید .اکنون با داشننتن سننیکل کاری
کلیدها و باتوجه به الگوریتم کلیدزنی پیشننننهادی میتوان کلیدزنی را
انجام داد .همانطورکه ذکر شد ،در سی ستم کنترلی مورد ا ستفاده دو
حلقه کنترلی که یکی پیشخور و دیگری پسخور اسنننت برای کنترل
ولتاژ اسنننتفاده شننندهاسنننت .حلقه پیشخور باعث افزایش سنننرعت
کنترلکننده شده و حلقه پسخور نیز خطای جزئی باقیمانده را جبران
میکند بهطوریکه در حالت دائم خطای ولتاژ ناچیز است.

در این بخش ،نتایج شننبیهسننازی جبرانسنناز مبتنی بر مبدل
(شنننکل -1ج) ارائه میشنننود .در شنننبیهسنننازی از الگوریتم کلیدزنی
پی شنهادی و سی ستم کنترلی شکل  4ا ستفاده شدها ست .پارامترهای
مهم مورد اسننتفاده در شننبیهسننازی در جدول  2داده شنندهاسننت .بین
فرمان کلیدها  1میکروثانیه زمان در نظر گرفته شدها ست که بیشتر از
زمان معمول الزم برای روشن و خاموش شدن کلیدها در عمل میباشد.
اگر کلیدهای اسنتفادهشنده دارای زمان تأخیر روشنن و خاموش شندن
بیشتری باشنننند ،تأخیر بیشتری بین فرمان کلیدها داده میشنننود.
بنابراین ،اگر تأخیر بین فرمان کلیدها بیشتر از زمان الزم برای روشننن
و خاموش شنندن کلیدها باشنند ،همچنان نیازی به اسنننابر وجود ندارد.
الب ته با ید تو جه کرد که با افزایش تأخیر بین فر مان کل ید هاTHD ،
شنننکلموجهای خروجی اندکی بیشتر میشنننود و بنابراین مدت زمان
تأخیر را نباید بیشتر از مقدار مورد نیاز برای روشننن و خاموش شنندن
کل ید ها در نظر گر فت .از طرف دیگر ،در کل ید های الکترون یک قدرت
موجود مدت زمان الزم برای روشن و خاموش شدن کلیدها بهطور قابل
مالحظهای کمتر از  1میکروثانیه است.
در شکل  ،5به ترتیب از باال به پایین ،ولتاژ شبکه ،ولتاژ خروجی قبل از
فیلتر مبدل  ،AC-ACولتاژ تزریقی به شبکه ،ولتاژ بار و جریان بار برای
کمبود ولتاژ  0/4پریونیت (ولتاژ باقیمانده  0/6پریونیت اسننت) نشننان
داده شدهاست .همانطورکه این شکل نشان میدهد ،کمبود ولتاژ شبکه
در لحظه  0/04ثان یه بهاندازه  0/4پریون یت ات فاق میاف تد و تا لحظه
 0/14ثانیه ادامه مییابد.
AC-AC

جدول  :2پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازی
پارامتر

مقدار

مقدار مؤثر ولتاژ نامی

 220ولت

فرکانس شبکه/فرکانس کلیدزنی

 50هرتز 5/کیلوهرتز

بار (مقاومت و اندوکتانس)

 20اهم و  40میلیهانری

ترانسفورماتور

1:1

فیلتر ورودی

Li  1mH , Ci  22 F

فیلتر خروجی

Lo  1mH , Co  22F
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همانطورکه نتایج نشننان میدهند ،بعد از اتفاقافتادن کمبود ولتاژ،
مدت زمان کوتاهی طول میک شد تا کمبود ولتاژ ت شخیص داده شده و
جبران سننناز شنننروع به تولید ولتاژ کند .در این مدت ،ولتاژ خروجی
جبران ساز صفر بوده و ولتاژ بار با ولتاژ شبکه برابر است .بعد از تشخیص
وقوع و مقدار کمبود ولتاژ ،جبرانسننناز ولتاژ الزم را تولید کرده و به
شبکه تزری میکند تا دامنه ولتاژ بار بازیابی شود .درنتیجه ،دامنه ولتاژ
بار تثبیت میشنننود .در هنگام اتمام کمبود ولتاژ نیز ،مدت زمان کمی
طول میکشد تا واحد تشخیص کمبود ولتاژ ،اتمام کمبود ولتاژ را تأیید
کند .در این مدت ،جبرانسننناز ،همچنان ولتاژ تولید میکند ولی مقدار
آن ناچیز بوده و تأثیر قابلتوج هی روی ولتاژ بار ندارد .جریان بار نیز
شننکل موج سننینوسننی داشننته و دارای تغییرات اندکی در ابتدا و انتهای
کمبود ولتاژ است .باتوجه به اهمی-سلفی بودن بار ،جریان آن نسبت به
ولتاژ آن پس فاز ا ست .باتوجه به شکل  5کمی بعد از زمان  0/04ثانیه
(ز مان شنننروع کمبود ول تاژ) یک پ یک بزرگ ول تاژ در ول تاژ خروجی
جبرانکننده ( ) VDوجود دارد که چون این ولتاژ با ولتاژ ورودی جمع
شننده و مسننتقیمًا روی خروجی میافتد پس این پیک ولتاژ در ولتاژ بار
نیز مشننناهده میشنننود .علت این پیک ولتاژ بازشننندن کلید بایپس
جبرانکننده ا ست که این کلید در خروجی تران سفورماتور قرار گرفته و
جبران کننده را در هنگامی که ولتاژ شبکه در حالت عادی است ،از مدار
خارج میکند .کمی بعد از اتفاقافتادن کمبود ولتاژ ،این کمبود ولتاژ
تو سط ق سمت ت شخیص کمبود ولتاژ (ق سمت  sag detectionدر شکل
 )4تشخیص داده شده و به کلید بایپس دستور بازشدن داده می شود.
باتوجه به اینکه تا هنگام بازشنندن کلید کل جریان بار اهمی-سننلفی از
این کل ید عبور میکرد ولی بهمحض بازشننندن این کل ید جر یان به
سیمپیچی ترانسفورماتور منتقل میشود و بنابراین  di/dtزیاد و درنتیجه
یک پ یک ول تاژ بزرگ در ول تاژ خروجی جبرانکن نده به وجود میآ ید.
با ید تو جه کرد که این پ یک ول تاژ ب عد از فیلتر یعنی در خروجی
جبرانکننده به وجود میآید و بنابراین فیلتر قادر به کاهش چشننمگیر
آن نیسننت .همچنین کمی بعد از  0/14ثانیه (زمان اتمام کمبود ولتاژ)
یک پ یک ول تاژ ولی این بار در خروجی م بدل (ق بل از فیلتر) ای جاد
میشود که باز هم دلیل آن بستهشدن کلید بایپس است .با بستهشدن
کلید بایپس تغییرات شننندید و لحظهای جریان باعث ایجاد پیک ولتاژ
می شننود .چون این پیک ولتاژ قبل از فیلتر یعنی در خروجی مبدل رخ
دادهاسننت پس فیلتر بهدلیل خاصننیت پایینگذربودن ،تغییرات شنندید
ولتاژ را بهطور چشنمگیری کاهش داده و در ولتاژ خروجی جبرانکننده
این پیک ولتاژ مشاهده نمیشود.
در شکل  ،6بزرگنمایی شده ولتاژ خروجی مبدل ( AC-ACقبل از
فیلتر خروجی) ن شان داده شدها ست .در این شکل ،نحوه تولید ولتاژ با
استفاده از کلیدزنی ولتاژ ورودی مشخص است.
برای اینکه اعمال الگوریتم کلیدزنی مشنننخص شنننود ،سنننیگنال
کلیدزنی کلیدهای مبدل  AC-ACدر شننکل  7نشننان داده شنندهاسننت.
همچنین در این شکل لحظه د ستور کلیدزنی نیز م شخص شدها ست.
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باید توجه شنننود که در شنننکل مذکور ،انتقال از مجموعه کلید  S1به
مجموعه کلید  S2ن شان داده شدها ست .همانطورکه این شکل ن شان
می د هد ،ب عد از یک مدت ز مان کو تاه مشنننخص (در این جا یک
میکروثانیه) پس از دریافت دسنتور کلیدزنی کلید  S2aروشنن میشنود.
سننپس بعد از همان مدت زمان ،کلید  S1bخاموش شننده و سننپس با
رعایت همان بازه زمانی S2b ،روشنننن شنننده و به دنبال آن کلید S1a
خاموش می شنننود .این کلیدزنی برای نیم سنننیکل مثبت ولتاژ ورودی
مبدل ( )vi>0و انتقال جریان از مجموعه کلید  S1به مجموعه کلید S2
بوده و با حالت متناظر در جدول  1همخوانی دارد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)
شکل  :5نتایج شبیهسازی برای کمبود ولتاژ  0/4پریونیت و بار اهمی-
سلفی( ،الف) ولتاژ شبکه( ،ب) ولتاژ خروجی مبدل قبل از فیلتر
خروجی( ،ج) ولتاژ خروجی جبرانساز (ولتاژ تزریقی به شبکه)( ،د)
ولتاژ بار( ،ه) جریان بار

شکل  :6بزرگنمایی شده ولتاژ خروجی مبدل قبل از فیلتر خروجی
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Switching command

شنندهاسننت .همچنین یک مدار اسنننابر  RCبا مقاومت و خازن بهترتیب
 50اهم و  100نانوفاراد به صنننورت موازی با هر یک از کلیدها قرار داده
شنندهاسننت .در شننکل -10الف و -11الف ولتاژ خروجی مبدل قبل از
فیلتر ،که ولتاژ دو سنننر یکی از کلیدها نیز اسنننت ،برای هر دو روش
(مرسوم و پیشنهادی) نشان داده شدهاست .همانطورکه در شکل -10
الف نشان داده شده است ،در روش کلیدزنی مرسوم به دلیل زمان مرده
کلیدزنی و قطع شننندن مسنننیر جریان از طرق کلید ،جریان مجبور به
جاریشنندن ازطری مدار اسنننابر میشننود .بنابراین ،باتوجه به امپدانس
مدار ا سنابر ولتاژی باالتر از ولتاژ شبکه روی کلید شکل میگیرد .این
امر باعث افزایش تنش ولتاژ روی کلید و افزایش تلفات آن میشنننود.
البته باید توجه کرد که در صننورت عدم اسننتفاده از اسنننابر ،این تنش
ولتاژ ب سیار بیشتر نیز خواهد بود .ضمن اینکه اندازه مقاومت و خازن
اسنابر نیز در این تنش ولتاژ تاثیرگذار است.

شکل  :7سیگنال کلیدزنی و دستور کلیدزنی برای انتقال از کلید  S1به
کلید S2

برای بررسی عملکرد جبرانکننده با الگوریتم کلیدزنی پیشنهادی در
حالتها و بارهای مختلف ،برای دو حالت دیگر نیز نتایج شننبیهسننازی
آورده شدهاست .شکلهای  8و  9نتایج شبیه سازی را بهترتیب برای بار
اهمی خالص  20اهم و کمبود ولتاژ  0/3پریونیت و بار اهمی-سنننلفی
اشننارهشننده در جدول  2موازی با یک خازن  47میکروفارادی و کمبود
ولتاژ  0/4پریونیت ن شان میدهد .در شکلهای مذکور ،بهترتیب از باال
به پایین ،ولتاژ شننب که ،ولتاژ خروجی مبدل قبل از فیلتر ،ولتاژ خروجی
جبرانکننده ،ولتاژ بار و جریان بار نشنان داده شندهاسنت .همانطورکه
شکل ( 8بار اهمی و کمبود ولتاژ  0/3پریونیت) ن شان داده شدها ست،
در این حالت نیز جبرانکننده بهخوبی ولتاژ الزم برای جبرانسنننازی را
تولید کرده و ازطری ترانسفورماتور به شبکه تزری کرده است بهنحوی
که ولتاژ بار به مقدار نامی بازیابی شنندهاسننت .باتوجه به این شننکل ،به
دلیل اهمیبودن بار ،حالت گذرای ایجادشننده در شننکلموجهای ولتاژ
کمتر از حالتهای دیگر اسننت .باتوجه به شننکل ( 9بار اهمی-سننلفی
موازی بنا ینک خنازن) ،در حنالتی کنه بنار خنازنی نیز وجود دارد،
جبران کننده ولتاژ الزم را تولید کرده و ولتاژ بار را به مقدار نامی بازیابی
کرده اسنننت .ولی باتوجه به وجود خازن و باالرفتن مرتبه مدار ،پاسنننخ
نو سانی به وجود آمده و حالتهای گذرا در شکلموجهای ولتاژ بیشتر
از حالت های دیگر اسنننت .همچنین شنننکلموج جریان خروجی نیز به
دلیل وجود خازن دارای تغییراتی است.
بهمنظور مقایسنننه روش کلیدزنی پیشننننهادی با روش کلیدزنی
مرسوم ،شبیه سازی برای روش مرسوم نیز انجام شدهاست .در کلیدزنی
مرسنننوم زمان مرده کلیدزنی بین کلیدها  1میکروثانیه درنظر گرفته
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)
شکل  :8نتایج شبیهسازی برای کمبود ولتاژ  0/3پریونیت و بار اهمی،
(الف) ولتاژ شبکه( ،ب) ولتاژ خروجی مبدل قبل از فیلتر خروجی( ،ج)
ولتاژ خروجی جبرانساز (ولتاژ تزریقی به شبکه)( ،د) ولتاژ بار( ،ه)
جریان بار
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(الف)

تقریبًا یک سان ا ست .شکلموج جریان خروجی مبدل بعد از فیلتر برای
روش مر سوم و پی شنهادی بهترتیب در شکلهای -10د و -11د ن شان
داده شدهاست که هر دو شکلموج سینوسی بوده و دارای  THDخیلی
کم  %0/05هستند.

(الف)
(ب)

(ب)
(ج)
(ج)

(د)
(د)
شکل ( :10الف) ولتاژ خروجی مبدل قبل از فیلتر (ولتاژ روی یکی از
کلیدهای مبدل)( ،ب) ولتاژ خروجی مبدل بعد از فیلتر ،جریان
(ه)
شکل  :9نتایج شبیهسازی برای کمبود ولتاژ  0/4پریونیت و بار اهمی-

خروجی مبدل قبل از فیلتر ،و جریان خروجی مبدل بعد از فیلتر در
روش کلیدزنی مرسوم و استفاده از مدار اسنابر

سلفی موازی با خازن( ،الف) ولتاژ شبکه( ،ب) ولتاژ خروجی مبدل قبل
از فیلتر خروجی( ،ج) ولتاژ خروجی جبرانساز (ولتاژ تزریقی به
شبکه)( ،د) ولتاژ بار( ،ه) جریان بار
(الف)

همانطورکه در شنننکل -11الف (ولتاژ خروجی مبدل (ولتاژ روی
یکی از کلیدها) در روش کلیدزنی پیشنهادی) نشان داده شدهاست ،در
روش پی شنهادی تنش ولتاژ روی کلیدها به ولتاژ ورودی محدود شده و
تغییرات اضنننافی ولتاژ وجود ندارد .این باعث کاهش تلفات کلید نیز
خواهد شنند  .از نظر کیفیت شننکل موج خروجی مبدل نیز THD ،ولتاژ
خروجی مبدل (قبل از فیلتر) در روش مرسننوم و پیشنننهادی بهترتیب
برابر با  %55و  %49است .در شکل -10ب و -11ب ولتاژ خروجی مبدل
بعد از فیلتر بهترتیب برای روش مرسنننوم و پیشننننهادی نشنننان داده
شدهاست .باتوجه به اینکه ،تفاوت دو شکلموج در محتوای هارمونیکی
فرکانس باال است THD ،شکلموج ولتاژ خروجی جبرانکننده در روش
مرسننوم و پیشنننهادی تفاوت چشننمگیری نداشننته و بهترتیب برابر با
 1%/97و  %1/86اسننت .در شننکل -10ج و -11ج شننکل موج جریان
خروجی مبدل قبل از فیلتر بهترتیب برای روش مرسننوم و پیشنننهادی
ارائهشننده اسننت THD .جریان خروجی مبدل قبل از فیلتر برای روش
مرسننوم و پیشنننهادی بهترتیب برابر با  %14/47و  %14/31اسننت که
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(ب)

(ج)

(د)
شکل ( :11الف) ولتاژ خروجی مبدل قبل از فیلتر (ولتاژ روی یکی از
کلیدهای مبدل)( ،ب) ولتاژ خروجی مبدل بعد از فیلتر ،جریان
خروجی مبدل قبل از فیلتر ،و جریان خروجی مبدل بعد از فیلتر در
روش کلیدزنی پیشنهادی (بدون اسنابر)
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همانطورکه نتایج نشننان می دهند ،با اسننتفاده از الگوریتم و روش
کنترلی پی شنهادی ،ولتاژ بار بهخوبی بازیابی شده و به مقدار نامی خود
می رسنند .بنابراین ،الگوریتم کلیدزنی پیشنننهادی ،ضننمن اینکه تأثیر
منفی روی کیفیت و کمیت ولتاژ خروجی جبرانسننناز نداشنننته ،باعث
حذف نیاز به مدارهای اسننننابر مبدل  AC-ACشننندهاسنننت .الگوریتم
پی شنهادی نهتنها تأثیر منفی روی کیفیت شکلموجها ندارد بلکه باعث
کاهش جزئی  THDشننکلموجها نیز میشننود .البته باید ذکر شننود که
روش پی شنهادی برای مبدل با آرایش کلید امیتر-م شترک قابل اعمال
نیسنننت .بنابراین ،تعداد مدارهای راهانداز مسنننتقل کلیدها در روش
پی شنهادی افزایش مییابد .هر چند که تعداد مدارهای راهانداز در روش
پی شنهادی افزایش مییابد و این قطعًا یک عیب برای روش پی شنهادی
اسنننت ،ولی ازطرف دیگر باعث میشنننود وجود یک مسنننیر برای عبور
جریان تضمین شده و از ا ضافه ولتاژهای ناشی از خود مدار اسنابر (که
در شبیه سازیهای فوق ن شان داده شد) روی کلیدها جلوگیری شده و
ضمن افزایش طول عمر آنها موجب کاهش تلفات کلیدزنی آنها شود.
ضمن اینکه در روش مر سوم که قابل اعمال به آرایش امیتر-م شترک
بوده و بنابراین میتواند تعداد مدارهای راهانداز را کاهش دهد ،اگر به
هر دلیلی مدار ا سنابر از بین برود (که اتفاقًا در عمل رایج ا ست) ،ا ضافه
ولتاژهای بسننیار زیاد ناشننی از قطع مسننیر جریان در طول زمان مرده
کلیدزنی باعث از بین رفتن کلیدهای قدرت خواهد شد که این عیب در
روش پیشنهادی وجود ندارد.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،یک الگوریتم کلیدزنی جدیدی برای جبرانسناز مبتنی بر
مبدل  AC-ACارائه شنند که باعث میشننود مسننیر جریان تحت هیچ
شننرایطی قطع نشننده و بنابراین نیازی به اسننتفاده از مدارهای اسنننابر
نبا شد .همچنین روش کنترلی ارائه شده نیز بر مبنای انتگرالگیر مرتبه
دوم تعمیمیافته بوده و تشخیص و جبران کمبود ولتاژ را بهصورت سریع
فراهم میکند .همانطورکه نتایج شبیه سازی نشان دادند ،با استفاده از
الگوریتم کلیدزنی و روش کنترلی پیشنننهادی ،مبدل  AC-ACبهخوبی
ولتاژ مورد نیاز برای جبرانسنننازی را تولید کرده و به شنننبکه تزری
میکند و بنابراین ولتاژ شبکه بهخوبی بازیابی میشود .نتایج شبیهسازی
برای کمبود ولتاژ  0/4و  0/3پریونیت و در بارهای مختلف ارائه شد ولی
برای مقادیر دیگر کمبود ولتاژ نیز نتایج مشننابهی بهدسننت آمده اس نت.
همچنین نتایج نشننان دادند که تنش ولتاژ روی کلید در حین کلیدزنی
در روش پیشنننهادی بهطور قابل مالحظهای کمتر از روش مرسننوم و با
مدار اسنابر است.
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