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Abstract: In this paper, a scheme is presented for the control of Dynamic Voltage Restorer

using Adaptive
Notch Filter (ANF) and PD controller. In order to increase the speed of dynamic response and reduce system
losses, the resistor of the output LC filter is eliminated and the oscillations in the control system are actively
damped. For this purpose, the current of the output filter capacitor is used as feedback to the control system and
current mode control is implemented in the inner loop, which is more stable system. Frequency, amplitude and
phase of the main component of voltage is extracted using the ANF. In addition to the use of frequency response
correction, PD controller is used to improve the speed of dynamic response. Correct functioning under frequency
deviation, faster response in the case of voltage sag/swell and harmonics mitigation are among the merits of this
type of controller. Simulations in the MATLAB software environment demonstrate the effectiveness
performance of the DVR in test system under different conditions.

Keywords: Current mode control, dynamic voltage restorer (DVR), adaptive notch filter (ANF),
active damping, power quality.
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 -1مقدمه
با افزايش بارهاي حساس در سيستم قدرت و همچنين رشد تجهي زات
الکترونيک قدرت ،شبکه با مسائل مختلف کيفيت ت واني روب رو اس ت.
تجهيزات الکترونيک قدرت با کليدزنيهاي خود باعث بروز مشکالتي از
جمله ،تزريق هارمونيک و ايجاد ش کاف در ولت اژ سيس تم م يش وند.
تحويل دادن ولتاژ به بارهاي حساس با اين نوع کيفيت باعث اختالل در
عملکرد آنها و تحميل هزينههاي سنگين به صاحبان صنايع م يش ود
] 1و .[2
اصوالً کيفيت توان را با کيفيت ولتاژ متناظر م ينامن د .مش کالت
معمول کيفيت توان در سيس تمه اي توزي ع وج ود هارموني ک ،ع دم
تعادل ،فروافتادگي /باالزدگي ولتاژ و شکاف است .در مراجع گون اگون،
فروافتادگي ولتاژ بهعنوان مهمترين اختالل کيفيت تواني بيان ميشود،
و اغلب به دليل اتصال کوتاه ،خ روج بان که اي خ ازني ،ورود باره اي
بزرگ و ي ا ب ه دلي ل اتص ال نامناس ب س يمبن دي رخ م يده د ].[2
نامتعادلي به دليل وجود بارهاي نامتعادل و اتص ال کوت اه نامتق ارن در
سيستم رخ م يده د ک ه باع ث اف زايش تلف ات در ترانس فورماتورها،
ماشينهاي دوار و  ...ميشود ] 2و .[3
با توجه به مشکالت مط رح ش ده ،مهندس ين ق درت اس تفاده از
تجهيزات الکترونيک قدرت را براي رفع اين مشکالت پيش نهاد کردن د.
در اين ميان فيلترهاي فعال قدرت ،6بازياب ديناميکي ولتاژ ،جبرانس از
يکپارچه کيفيت توان ،7منابع توان بدون وقف ه و  ...معرف ي ش دند .در
بين اين تجهيزات مناسبترين تجهيز براي جب رانس ازي فروافت ادگي
ولتاژ DVR ،است ] .[4پيکرهبندي و نحوه قرار گرفتن اي ن تجهي ز در
شکل ( )1نشان داده شده است.
 DVRشامل يک مبدل منبع ولتاژي ،منبع انرژي ،ترانس فورماتور
سري شده با خط ،فيلتر حذف ريپل کلي دزني در خروج ي و سيس تم
کنترلي است ] .[5اين تجهيز قادر به حذف هرگونه مولفه ولتاژي مض ر
براي بار حساس از ولتاژ شبکه اس ت .ب ا اي ن ح ال طراح ي سيس تم
کنترل ي مناس ب در اي ن زمين ه مه مت رين نق ش را ب ر عه ده دارد.
پ ژوهشگران بس ياري در اي ن زمين ه مق االت ارزش مندي ب ه چ ا
رساندهاند .در ] [8روشي براي محاسبه دقيق ولتاژ م ورد ني از تزريق ي
براي اصالح کاهش ولتاژ ،با حداقل توان تزريقي ،تشريح شده اس ت .در
] [7از مولفههاي متقارن لحظهاي براي توليد ولتاژهاي مرجع اس تفاده
شده است ،که وقتي توسط مبدل و بهصورت س ري ب ه ش بکه تزري ق
ميشوند ،نامتعادلي و هارمونيکه اي ولت اژ س مت منب ع را ب هخ وبي
جبران ميکند .در ] [6روشي براي محافظت از بارهاي حساس در برابر
نامتعادلي و کاهش ولتاژ ارائه شده است ک ه ت وان اکتي و مص رف و ي ا
توليد نميکند ،در نتيجه ميتوان از يک خازن  DCبهجاي منب ع DC
استفاده کرد .جبرانسازي انتخابي هارمونيکه ا توس ط  DVRدر ][3
ارائه شده است .در ] [11براي مواجهه با مشکل کاهش ولتاژ استفاده از
مبدل ماتريسي همراه با ذخيرهساز چ رخ طي ار پيش نهاد ش ده اس ت.
استفاده از قاب مرجع همزمان ب ازبيني ش ده ب راي کنت رل  DVRدر
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] [11بررسي شده است .براي کاربردهاي ولت اژ متوس ط در ] [12ي ک
روش کنترلي شامل يک حلقه دروني جريان و يک حلقه کنت رل ولت اژ
∞ Hارائه شده است .عالوه ب ر ح ل مس ائل کيفي ت ت واني در ] [13از
 DVRبهعنوان محدود کننده جريان خطا ،در حالتي که اتص ال کوت اه
در سمت بار رخ دهد ،استفاده شده است.
از سوي ديگر ،اصالح پاسخ گذرا در هنگام بروز و رفع فروافتادگي
ولتاژ از اهميت بسزايي برخوردار است ] 14و  .[15استفاده از مقاوم ت
سري با فيلتر غيرفعال خروج ي مب دل منب ع ولت اژ ،يک ي از راهه اي
ميراسازي نوسانات است .اما اي ن روش داراي مع ايبي از جمل ه ات الف
توان و کاهش قابليت حذف ريپل کلي دزني اس ت .بن ابراين دو مس اله
متفاوت شکل ميگيرد؛ افزايش مقاومت باعث ظاهر ش دن ريپ له اي
کلي دزن ي در خروجي و کاهش آن باعث ک م ش دن حاش يه پاي داري
ميشود .روش ديگر در اين زمينه استفاده از ميراسازي فعال اس ت .در
اين حالت با فيدبک گرفتن از فيلتر غيرفعال  LCخروجي ب ه سيس تم
کنترلي ،يک ميراسازي مجازي بهدست ميآيد .اين عمل باعث ک اهش
هزينههاي سيستم و رفع دو مشکل ذکر شده ،ميشود.
در اين مقاله ط رح کنت رل  DVRب ا اس تفاده از فيلت ر ش کافي
تطبيقي و کنترل  PDارائه ميشود .فيلت ر ش کافي تطبيق ي ق ادر ب ه
دنبال کردن مولفههاي اصلي و ه ارمونيکي سيس تم ب وده و ه ر گون ه
تغييري در دامنه ،فاز و فرکانس را حداکثر در يک تناوب دنبال ميکند
] 18و  .[17خروجيهاي فيلتر شکافي تطبيق ي ب راي تولي د س يگنال
ولتاژ مرجع در سيس تم کنترل ي  DVRاس تفاده م يش ود .در بخ ش
کنترلي ،براي بهب ود پ ايداري سيستم کنترلي از کنترل سبک جريان
استف اده شده است .همچنين بهمنظور بهبود پاسخ فرکانس ي سيس تم
کنترلي ،کنترلکننده  PDدر مسير پيشرو قرار داده شده است .استفاده
از اين کنترلکننده توانايي جبرانس ازي هارموني که اي ولت اژ را ب ه
 DVRميدهد .به عالوه ،روش کنترلي ارائه شده توانايي حفظ فرکانس
بار در شرايط انحراف فرکانس در سيستم قدرت را به  DVRميدهد.
اين مقاله بدين صورت سازماندهي شده اس ت ک ه در بخ ش دوم
مقاله معادالت و اصول عملکرد فيلتر شکافي تطبيقي بيان ميش ود .در
بخش سوم نحوه توليد سيگنال مرجع ولت اژ با اس تفاده از دادهه اي
خروج ي

شکل ( :)1پيکرهبندي و نحوه اتصال بازياب ديناميک ولتاژ
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فيلتر شکافي تطبيقي بررسي م يش ود .م دلس ازي  DVRدر بخ ش
چهارم مط رح ش ده است .بخش چهارم ب ه طراح ي سيس تم کنترل ي
ميپردازد .نهايتاً در بخش پنجم نتايج شبيهسازيها در شرايط مختل ف
ارائه ميشود.

 -2فيلتر شکافي تطبيقي
فيلتر شکافي تطبيقي داراي ساختاري پايه براي اس تخراج مولف هه اي
يک سيگنال ،همراه با تغييرات فرکانس ان است .معادالت ديفرانس يلي
اين فيلتر بهصورت روابط ( )1( -)3بيان ميشود ] 18و :[17
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 .باالنويس  Tبه ترانهاده ماتريس تبديل اشاره دارد.
که
فيلتر ش کافي تطبيق ي ش امل  3زيرفيلت ر ب راي مولف ه اص لي و
هارمونيکهاي مرتبه  5و  7است .استفاده از اين سه زيرفيلت ر خط اي
تخمين فرکانس و خطاي خروجيهاي مربوط به هر مرتبه ه ارمونيکي
را با دقت بسيار مناسب ،کاهش خواهد داد .الزم به ذکر است که ،مقدار
اوليه کليه انتگرالگيرها بهجز انتگرالگير قسمت تخمين فرکانس که بر
روي فرکانس نامي شبکه تنظيم ميشود ( ،)2π×50ص فر اس ت ] 18و
.[17

 -3توليد سيگنال ولتاژ مرجع
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̇
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∑
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يک از مهمترين بخشها در طراحي سيستم کنترلي ،ب ه دس ت آوردن
مولفه توالي مثبت ولتاژ است که مراج ع سيس تم کنترل ي م يباش ند،
بدين منظور در ] [17رابطه ( )8ارائه شده است.

) (

که  θفرکانس مولفه اصلي تخم ين زدهش ده و  ζikو  γمق ادير حقيق ي
مثبتي هستند که رفتار سيستم را تعي ين م يکنن د .س يگنال ورودي،
(
)
∑ ) ( ش امل مق اديري ن امعلوم مانن د
دامنه غير صفر  ،Aiفرکانسهاي  ωiو فازهاي  φiکه  i=1, 2 ...nاست.
سيستم ديناميکي ( )3( -)1داراي جواب منحصر به فردي اس ت ][18
که بهصورت زير بيان ميشود:
)

) (
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با استفاده از دادههاي خروجي رابطه ( ،)4هرگونه اطالعاتي از س يگنال
ورودي را ميتوان بهسادگي محاسبه ک رد .در حقيق ت فيلت ر ش کافي
تطبيقي ،يک فيلتر رزونانسي است که با تخمين زدن فرک انس ش بکه،
فرکانس رزونانس خود را اصالح ميکند .جزئيات ساختار فيلتر ش کافي
تطبيقي استفاده شده در اي ن مقال ه در ش کل ( )2نم ايش داده ش ده
است.
براي استفاده از اين فيلتر در سيستم س ه ف از ب ه س ه فيلت ر ش کافي
تطبيقي نيازمنديم ] ،[17اما در صورتي که سيستم فاق د مولف ه ص فر
ولت اژ را از س ه ف از ب ه دو ف از
باشد ميتوان با استفاده از تب ديل
ب ا اس تفاده از
تبديل کرده و يکي از فيلترها را حذف کرد .تب ديل
رابطه ( )5به دست ميآيد:
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√

(
]

(

]

[

[

که ) v(tمولفه همفاز با سيگنال ورودي و ) S90v(tمولف ه عم ود ب ر آن
است .با در نظر گرفتن اين مطلب که هر دو مولف ه در خروج ي فيلت ر
شکافي تطبيقي موجود است ،محاسبه مولفه ت والي مثب ت ب ه راحت ي
صورت ميگيرد .با استفاده از رابطه ( )5و ( )8ميتوان س يگنال مرج ع
را در قاب مرجع ساکن با استفاده از رابطه ( )7محاسبه کرد:
()7

].

[

]

[

]

[

به منظور جبرانسازي فروافتادگي /باالزدگي ولتاژ ،دامنه س يگنال
م رجع را که از ولتاژ نقطه اتصال مشترک حاص ل م يش ود ،در زم ان
رخداد اين وقايع بايد محاسبه کرد .با اس تفاده از مولف ه ت والي مثب ت
ولتاژ ،ميتوان بيشينه دامنه اين مولفه را با توجه به رابطه ( )6محاسبه
کرد:
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شکل ( :)2ساختار فيلتر شکافي تطبيقي براي توليد سيگنال ولتاژ مرجع

)

()6

(

)

(√

سيستم کنترلي با مقايسه مقدار ( )6با بازه بحراني فروافتادگي/
باالزدگي ولتاژ ،رخداد اين وقايع را تشخيص داده ،و با تزريق ولت اژ
مورد نياز توسط  DVRبه شبکه ،ب ار حس اس در برابر اين اختالالت
حفظ م يشود .همچنين با استفاده از اطالعات خروجي تخمين
فرکانس در فيلتر شکافي تطبيقي ،ميتوان در صورت تغيير فرکانس
شبکه ،ولتاژ بار را در فرکانس نامي تنظيم کرد .در اين حالت ،زماني که
) خارج شود،
فرکانس شبکه از مقدار استاندارد (
سيگنال مرج ع ولتاژ از مولفه توال ي مثبت جدا ش ده و سيگن ال
مرجع ي متناسب با ولتاژ شبکه ساخته خواهد شد .در اين وضعيت
توان بار توسط منبع انرژي تامين ميشود .اگر مدت زمان انحراف
فرکانس طوالني باشد ،به يک منبع بسيار بزرگ انرژي احتياج است ،و
ترانسفورماتور سري بايد توان نامي بزرگي داشته باشد.
در نهايت ،اختالالت ولتاژ بار ،با تفريق ولتاژ بار از مقدار مرجع به دست
ميآيد .با تزريق اين اختالالت توسط  DVRبه شبکه ،ولت اژ ب ار داراي
شکلي سينوسي با دامنه مناسب خواهد بود.
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 -4عملکرد و مدلسازي بازياب ديناميکي ولتاژ
با تزريق ولتاژ مناسب  Vdvrاز طريق ترانس فورماتور س ري ب ه ش بکه،
ولتاژ بار حساس کنترل ميشود .وجود بارهاي هارمونيکي و رخداد خطا
در باالدست 8باعث ايجاد هارموني ک و ي ا فروافت ادگي ولت اژ در نقط ه
 PCCميشود .عموماً از  DVRبراي تنظيم ولتاژ در زمان فروافت ادگي
ولتاژ استفاده ميشود؛ اما قابليت ح ذف هارموني که اي ولت اژ ني ز از
جمله مواردي است که ميتوان در طراحي سيستم کنترلي پيادهس ازي
کرد.
روشهاي جبرانسازي در  DVRبه چهار گونه تقسيم م يش ود ][21؛
اولين روش ،جبرانسازي همفاز 9است بهطوري ک ه ولت اژ تزريق ي ب ه
شبکه توسط  DVRکامالً هم جه ت ب ا ولت اژ ش بکه بع د از رخ دادن
خطاست .روش دوم ،جبرانسازي قبل از فروافتادگي 10است .در صورتي
که در زمان خطا پرش فاز صورت گيرد ،بهترين روش ب راي جل وگيري
از ايجاد جريانهاي چرخشي در بار استفاده از اين روش جب رانس ازي
است .در روش سوم که به جبرانسازي با حداقل انرژي 11موسوم است،
براي جبرانسازي فروافتادگي ولتاژ تنها از توان راکتيو استفاده ميشود.
جبرانسازي ترکيبي 12چهارمين روش است که شامل ترکيب ي از روش
اول و دوم ميباشد .توضيحات تکميلي اين روشها در ] [21آورده شده
است .در اين مقاله از روش دوم استفاده شده است.
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وج ود ادوات الکتروني ک ق درت باع ث م يش ود ک ه  DVRدر
دسته بندي ادوات غيرخطي قرار گيرد .با اي ن وج ود ،م يت وان رفت ار
ديناميکي  DVRرا با استفاده از روشهاي خطيسازي به دس ت آورد.
مشخصات ديناميکي  DVRاساس اً توس ط فيلت ر  LCخروج ي و ب ار
تعيين ميشود ].[16
با استخراج معادالت از شکل  3روابط زير حاصل ميشود:

 -1-4کنترلکننده  DVRبهصورت حلقه بسته ][16
در ] [16براي بهبود پايداري از روش کنت رل س بک جري ان در حلق ه
داخلي جريان درون يک حلقه بيروني ولتاژ استفاده شده است .در واقع،
با استفاده از اين حقيقت که نرخ تغيير ولتاژ خروجي  DVRمتناسب با
ج ري ان خازن فيلتر خروجي اس ت ،در م واقع تغيي رات ولت اژ PCC
ميتوان با تنظيم جريان خازن ،ولتاژ بار را کنترل نمود .ط رح کنترل ي
مرجع ] [16در شکل ( )4نشان داده شده است .با محاسبه تابع تب ديل
اين شکل و رسم نمودار  bodeآن با اين حقيقت روبرو م يش ويم ک ه
اين کنترلکننده توانايي دنبال کردن سيگنال مرجع را دارد ،اما توانايي
حذف و يا کاهش هارمونيکهاي موجود در ولتاژ شبکه را ن دارد .ت ابع
تبديل اين طرح کنترلي در رابطه  11و پاس خ فرکانس ي آن در ش کل
( )5نشان داده شده است.
()11

)

(

()
(

)
)

)

شکل ( :)3سيستم توزيع با DVR

)
] )
(

])

(

[

()3
که در اين روابط  Cf ، Lfو  rfعناصر فيلتر خروجي  DVRهستند Ll .و
 rlبه ترتيب اندوکتانس و مقاومت بار بوده و ترانسفورماتور سري داراي
اندوکتانس نشتي  Ltو مقاومت سيمپيچي  rtو نسبت دور  nاست.
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([
(

)
] )
)

(
(

(
)

(
(

)
)

(
(
[

)
(

(
)
)

(

که  kinvبهره مبدل kc ،بهره فيدبک داخلي و  kvبهره في دبک خ ارجي
هستند .پاسخ فرکانسي با در نظر گرفتن جدول  1و  2بهصورت ش کل
( )5ميباشد.
توجه کنيد که ،از شکل ( -5الف) مشخص ميش ود ک ه سيس تم
کنترلي قادر به دنبال کردن سيگنال مرجع بدون خطا است .اما پاس خ
فرکانسي ( G2شکل  - 5ب) که تابع تبديل ولتاژ بار ب ه ولت اژ  PCCرا
بيان ميکند ،نشان ميدهد که اگ ر در ولت اژ  PCCهارموني ک وج ود
داشته باشد نه تنها تضعيف مناسب صورت نميگيرد ،بلکه از هارمونيک
مرتبه  13به باال تقويت هارمونيکها نيز رخ ميدهد.
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شکل ( :)4بلوک دياگرام مدل بازياب ديناميکي ولتاژ با کنترلکننده حلقه بسته

ديناميکي سيستم کنترلي ،از خطاي بين س يگنال مرج ع ولت اژ ب ار و
ولتاژ حقيقي نقطه اتصال مشترک نيز يک مسير پيش خور ب ه سيس تم
کنترلي اضافه شده است .کنترلکننده  PDبا اضافه کردن يک صفر ب ه
تابع تبديل حلق ه ب از باع ث پاي داري ب يشت ر سيس تم ،بهت ر ش دن
مشخصات پاسخ گذرا و افزايش پهناي باند ميشود که به معن ي زم ان
صعود کوتاهتر است ].[13
ولتاژ سمت بار در اين سيستم برابر است با:
()11

)
(

(
(
)

)
(
)

شکل ( :)5الف) پاسخ فرکانسي  ، G1ب) پاسخ فرکانسي  G2با  kc=30و
kv=0.06

)
(

 -2-4سيستم کنترلي پيشنهادي
با ت وجه به اين واقعي ت که سيست م کنترلي مط رح شده در ] [16در
برابر هارمونيکهاي ولت اژ شبکه ،رفتار مناس بي ارائه نميدهد ،در اين
جا براي رفع اين مشکل سيستم کنترلي ب هص ورت ش کل ( )8اص الح
ميشود .از کنترل سبک جريان در حلقه داخلي 13براي بهبود پاي داري
استفاده شده است .سيگنال مرجع جريان خازن از خط اي ب ين ولت اژ
مرجع و ولتاژ حقيقي بار و ضرب آن در بهره ولتاژ  ،kvبه دست ميآي د.
حلقه داخلي فيدبک ،با مقايسه سيگنال مرجع خازن ب ا جري ان خ ازن
که با بهره  kfبه سيستم کنترلي فيدبک داده شده است و ض رب آن در
بهره خطاي  kcشکل ميگيرد .به ره  kfب ه بهب ود پاي داري و تض عيف
هارمونيکه اي ولت اژ کم ک م يکن د .ب راي اف زايش س رعت پاس خ
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(
)

)

(
)

)

(
)
)

(
)

(

(
(
(

)
))
))

(

(

(

(
(

)
))

(

(
)

(

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 2

 / 23مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،44شماره2
)

(

)
)

(

)

)

که در اين رابطه  kd ،kpو  Nپارامترهاي کنترلکنن ده  PDو  kinvبه ره
تقويت اينورتر kc ،و  kvبه ترتيب بهره خط اي جري ان و به ره خط اي
ولتاژ ميباش ند rl .و  Llنش اندهن ده ب ار س لفي و  Ltو  rtب ه ترتي ب
اندوکتانس نشتي و مقاومت سيم پيچي ترانسفورماتور سري هستند .در
راستاي کاهش تلفات مدار قدرت ،مقاومت  rfفيلت ر خروج ي اين ورتر،
صفر در نظر گرفته ميشود.
چون معادل ه مشخص هي حلق ه بس ته سيس تم مرتب ه  4اس ت،
طراحي پارامترهاي سيستم به س ادگي امک انپ ذير نيس ت 8 .پ ارامتر
کنترلي که ب ايد بهدرستي تنظيم شوند ت ا سيستم ک ارايي من اسب
داشته باشد ،عبارتاند از  kp ،kd ،kf ،kv ،kc :و  .Nپارامتره اي کنترل ي
بايد طوري تنظيم شوند که سيستم دو قطب حلقه بسته مختلط غ الب

(

(
)

()

کنترل بازياب ديناميکي ولتاژ مبتني بر فيلتر ...

(
(

)

)

(
(

)

(

شکل ( :)6بلوک دياگرام سيستم کنترلي پيشنهادي

داشته باشد .براي اين کار از جعبه ابزار بهينهسازي الگوريتم ژنتيک در
نرمافزار  MATLABاستفاده شده است .قيودي ک ه در اي ن سيس تم
بايد برآورده شوند عبارت هستند از :بهره فاز بين  41تا  85درج ه ک ه
تقريباً متناسب با ضريب ميرايي بين  1/4تا  1/85است ،زم ان نشس ت
حداکثر  1/5msو زمان صعود حداکثر  1/1msروابط ( )12( - )14اين
قيود را مشخص مينمايند ]:[13

1.2
1
0.8
0.6
0.4

ξ

0.2

5

()14

x 10

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0

)Time (seconds

شکل ( :)7پاسخ پله تابع تبديل G1new
√

که  Mpقلهي اولين نوس ان ب ه ورودي پل ه اس ت .پ س از محاس بهي
پارامترهاي کنترلي سيستم ،با ترسيم نمودار  bodeتابع تب ديل G2new
رفتار سيستم کنترلي در برابر هارمونيکهاي ولتاژ شبکه بررسي شده و
از تضعيف هارمونيکهاي ولتاژ اطمينان حاصل ميشود .در اي ن مقال ه
حداکثر مرتبه هارمونيک ولت اژ شبکه  31در نظر گرفته شده و حداکثر
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4.5

-4

()13

Amplitude

()12

√π

Step Response
1.4

بهره مطلوب تابع تب ديل  G2newدر اي ن فرک انس  -15 dbاس ت .در
صورتي که اين شرط برقرار نباشد ،پارامترها بايد دوباره محاسبه شوند.
با در نظر گرفتن اين قيود و پارامترهاي جدول  ،1مق ادير پارامتره اي
کنترلي بهدست آمده در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( :)1مشخصات و پارامترهاي سيستم
VL-L=20 kV
f=50 Hz
R=120 ohm
L=200 mH
V1p-p=20 kV
V 2p-p=173 V
Sn= 50 kVA
L1=L2=0.08 pu
R1=R2= 0.003 pu

Source specifications
Sensitive load
Transformer with
triangle/star connection
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جدول ( :)2پارامترهاي کنترلي سيستم
Kv
13/4

Kp
1/3

Kd
1/111

Kc
25/8

Kf
11/2

N
1132

در شکل ( )7پاسخ پله  G1newو نمودار  bodeتابع تب ديل ،G1new
 G2newو تابع تبديل حلقه باز از ولتاژ مرجع بار (* )vloadبه خروجي (v-
 )loadدر شکل ( )6نشان داده شده است.
همچنين براي نشان دادن تاثير استفاده از کنترل سبک جريان بر
پايداري سيستم ،نمودار صفر و قطب سيستم بر اس اس دو حال ت ب ا و
بدون فيدبک جريان در شکل ( )3نمايش داده شده است .همان طوري
که مشاهده ميشود قطبهاي غالب سيستم با فيدبک جريان ب ه ط ور
قابل مالحظهاي از محور موهومي دور شدهاند که تضمين کننده حاشيه
پايداري سيستم کنترلي است.

 -5شبيهسازي سيستم مورد مطالعه
بهمنظور بررسي عملکرد کنت رلکنن ده  ،DVRسيس تم توزي ع ش کل
( )11همراه با پارامترهاي مشخصشده در جدول يک مورد مطالعه قرار
ميگيرند .چهار وضعيت مختلف براي شبيهسازي در نظر گرفت ه ش ده
است که شامل وض عيت ع ادي (ه ارمونيکي) ،فروافت ادگي /ب االزدگي
ولتاژ ،انحراف فرکانس منبع و نامتعادلي ولتاژ منبع است .شبيهسازيها
در مح يط ن رماف زار  MATLAB/Simulinkص ورت گرفت ه اس ت.
مشخصات  DVRدر جدول  3بيان شده است.

( )

(

( )

)

شکل ( :)9دياگرام صفر و قطب سيستم الف) بدون وجود فيدبک جريان ،ب)
با وجود فيدبک جريان ،ج) تراکم قطبها و صفرهاي غير غالب در هر دو
حالت
Load

AC

VLoad

VPCC

VLoad

Cf

VPCC

AC

AC

Lf

IC

CDC

شکل ( :)11سيستم موردمطالعه
جدول ( :)3مشخصات DVR

شکل ( :)8پاسخ فرکانسي تابع تبديل الف)  ،G1newب)  G2newو ج) تابع
تبديل حلقه باز
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200 V
7 kHz
L=7 mH
C=13.8 μF
γ=10000
ζ1=0.2
ζ5,7=0.8
V1=200 V
V2=200 V
Sn= 5 kVA
X1=X2=0.18 pu
R1=R2=0.06 pu

Energy source voltage
Switching frequency
output filter of converter
Adaptive notch filter
parameters
Series transformer
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 -1-5حالت اول
حالت اول در واقع جبرانسازي ه ارمونيکي  DVRرا نش ان م يده د.
همان طور که در بخش سوم بيان شد ،فروافتادگي ولتاژ بسيار کمت ر از
اختالالت هارمونيکي در شبکه رخ ميده د ،ب دين منظ ور اس تفاده از
بازياب ديناميکي براي رفع اين مشکل توجيه منطقي و اقتص ادي دارد.
نتايج حاصل از شبيهسازي در شکل ( )11نشان داده شده است .در اين
شکل به ترتيب از باال به پايين ،ولتاژ پايانهه اي ثانوي ه ترانس فورماتور،
ولتاژ بار و ولتاژ تزريقي ترانسفورماتور مش اهده م يش ود .ج دول ()4
خالصه نتايج حاصل را بيان ميکند .همان ط وري ک ه در ج دول ()4
مشاهده ميشود ،اعوجاج هارمونيکي کل ،زير مقدار اس تاندارد ب وده و
دامنه ولتاژ نيز در بازه مجاز خود قرار گرفته است.

بررسي قرار گرفته که نتايج آن در شکل ( )12نشان داده شده است .در
لحظهي  1/15تا  1/1ثانيه فروافت ادگي ب ه مي زان  1/5پريوني ت و در
 1/15تا  1/2ثانيه باالزدگي به ميزان  1/3پريونيت را به سيستم اعمال
شده است .با اين وجود ولتاژ ترميناله اي ب ار ،اي ن ش رايط را تجرب ه
نميکنند .در شکل  13ميراسازي سيستم کنترل بهصورت بزرگنمايي
شده ،در حالت فروافتادگي نشان داده ش ده است.
PCC Voltage
200
100
0
-100
-200

جدول ( :)4خالصه نتايج بهدستآمده در حالت اول
قبل از جبرانسازي

Load Voltage
200

بعد از جبرانسازي

100

)THD (%

دامنه مولفه اصلي
ولتاژ )(V

)THD (%

دامنه ولتاژ )(V

0

Va

14/36

141

1/8

141

-100

Vb

13/2

141

1/86

141

-200

Vc

18

141

1/57

141

0.1

0.09

Injected Voltage
100

PCC Voltage
200

50

100

0

0

-50

-100
0.2

-200
Load Voltage
200

0.18

0.16

0.14

0.12
Time

0.1

0.08

0.06

-100
0.04

شکل ( :)12عملکرد  DVRدر لحظات فروافتادگي /باالزدگي ولتاژ

100
0
-100
-200
Injected Voltage
50

0

0.08

0.07
Time

0.06

0.05

-50
0.04

شکل ( :)11ولتاژ پايانههاي بار حساس در حالت اول

همان طوري که در شک ل ( )13مشاهده ميشود ،در کمتر از 1/2
ميليثانيه نوسانات مي را ش ده اس ت ،در ص ورتي ک ه اگ ر از ميراس از
غيرفعال (مقاومت) استفاده ميشد ،دستي ابي ب ه اي ن حال ت تقريب اً
غيرممکن بود .در شکل  14ميراسازي نوسانات ب ا اس تفاده از ميراس از
غيرفعال نشان داده شده است .در اين شبيهس ازي ي ک مقاوم ت ي ک
اهمي بهصورت سري با خازن فيلتر خروج ي ق رار داده ش ده و حلق ه
فيدبک جريان در سيستم کنترلي حذف شده است.
در حالت بعد ،با اتصال کوتاه کردن منبع در فاز  ،aاثرات آن مورد
ارزيابي قرار ميگيرد که نتايج آن در شکل ( )15نشان داده شده است.
وجود اتصال مثلث در اوليه باعث ميشود که ولت اژ در ي ک ف از ب دون
تغيير ،و در دو فاز ديگر کاهش يابد .اتصال کوتاه در لحظ هي  1/15ت ا
 1/1ثانيه رخ ميدهد.

 -2-5حالت دوم
در مرحله دوم عملکرد  DVRدر زم ان فروافت ادگي و ب االزدگي ولت اژ
بررسي شده است .در ابتدا فروافتادگي و باالزدگي در هر سه ف از م ورد

Serial No. 68
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 -3-5حالت سوم
در ح الت س وم واکنش  DVRرا در حالت انح راف فرک انس بررس ي
ميشود .بدين منظور در لحظهي  1/12تا  1/2ثانيه فرکانس شبکه 1.5
هرتز افزايش مييابد .همان طوري که قبالً نيز ذکر شد ،در اي ن حال ت
مرجع ولتاژ از مولفه توالي مثبت ولتاژ منبع جداشده و بهصورت داخلي
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 طيف هارمونيکي.) مشاهده ميشود18(  نتايج در شکل.ساخته ميشود
.) نشان داده شده است17( ولتاژ بار در شکل
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 ميراس از غيرفع ال (مقاوم ت فيلت ر،DVR اس تفاده از ت ابع تب ديل
خروجي) حذف شده و ميراسازي و همچنين بهبود پاي داري سيس تم
 ب ا.کنترلي با استفاده از حلقه فيدبک جري اني ص ورت پذيرفت ه اس ت
 جب رانس ازي، ب ه سيس تمPD اضاف ه ش دن ي ک کنت رلکنن ده
 اعوج اج. ص ورت گرف تDVR هارموني که اي ولت اژ ني ز توس ط
 تجاوز نميکند و نوسانات بع د%2 هارمونيکي کل در بدترين شرايط از
 در ش رايط تغيي ر. باالزدگي سريعاً مس تهلک م يش ود/از فروافتادگي
 فرکانس بار حساس را تا زمان بازگشت فرکانس شبکهDVR ،فرکانس
 بررسيهاي ص ورت گرفت ه نش ان. کنترل مينمايد،به بازهي استاندارد
ميدهد در صورتي که اين سيستم کنترلي داراي زم ان نمون هب رداري
. داراي مشخصات مطلوبي خواهد بودDVR ، باشد21μs کمتر از
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Dynamic Voltage Restore
Adaptive Notch Filter
Current mode control
Voltage Sag
Voltage Swell
Active Power Filter
Unified Power Quality Conditioner
Upstream
In-Phase Compensation
Pre-Sag Voltage Compensation
Energy-Minimized Voltage Compensation
Hybrid Voltage Compensation
Inner Loop
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