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ئه ارا يمشتق – يسباکننده تنو کنترل  2يقيتطب يفالتر شکيز فاده استفا اب (DVR) 1ژاولت يکيمانيب ديازاب يله، طرح کنترلان مقايدر  چكيده:

ت در انانوس   يزاس  اريحذف شده و م يخروج LCلتر يومت فاستم، مقيت در ساهش تلفاو ک يکيمانيسخ داش سرعت پايفزا منظور بهشود. يم
کنت رل س بک   ز او شده دبک يف يستم کنترليبه س يلتر خروجيزن فاخن يا، جرنايبرابن. ستاه دش يزاسدهيال پافع صورت به ينترلستم کيس
شود که يج ماستخراژ اولت يصلالفه وت ماعطالا يقيتطب يفالتر شکيز فاده استفا اشود. بيده ماستفا يرادايش پايفزا ايبر يخلادر حلقه د 3نياجر
 يژگيست. واده شده استفاستم يس ينساسخ فرکاح پصالاسخ و اسرعت پ شايفزا ايبر PDکننده  ز کنترلاست. اژ از ولتامنه و فانس، دامل فرکاش
ست. اژ اولت 5يزدگالاب / 4يدگافتابر فروان در برآتر  عيسر يکيمانيسخ دانس و پاف فرکانحرات  ن تحآح يرد صح کننده، عملک ز کنترلان نوع  اي
 .دهدين ماموثر نش ار نمونهستم يدر س DVR، عملکرد MATLABر افزا ط نرميگرفته در محصورت ايهيزاسهيشب

 .نات تويفيک ل،افع يزاساريمفي تطبيقي، افيلتر شك ژ،اولت يکيمانيب ديازابن، ياکنترل سبک جر :كليدي ياه ژهاو
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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. 
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 مقدمه -1
ت ازي  رشد تجه نيچن همستم قدرت و يس در ساحس ايرهاش بايفزا اب
س ت.  اروب رو   ينات ت و يفيئل مختلف کامس اک قدرت، شبکه بيلکترونا

ز ا يتعث بروز مشکالاخود ب ايهيدزنيکل اک قدرت بيلکترونات ازيتجه
ش وند.  يس تم م   يژ ساف در ولت  اد ش ک اجايک و يرموناق هيجمله، تزر

ل در ختالاعث ات بيفين نوع کاي اس باحس ايرهاژ به بادن ولتال ديتحو
ش ود  يع م  اين صناحبان به صيسنگ ايهنهيل هزيو تحم اهنآعملکرد 

 .]2و  1[
ت من د. مش کال  انيظر م  اژ متنات ولتيفيک اب ان رات تويفيک صواًلا

ک، ع دم  ي  رموناع وج ود ه ي  توز ايه  س تم ين در سات تويفيمعمول ک
گون، اجع گون  است. در مراف اژ و شکاولت يزدگالاب /يدگافتادل، فرواتع
شود، ين مياب ينات تويفيل کختالان يتر مهم عنوان بهژ اولت يدگافتافرو
 ايره  ا، ورود بيزناخ   ايه   ن ک اه، خ روج ب ال کوتاتصال يغلب به دلاو 

. ]2[ ده د يرخ م   يبن د ميس ب س   امنال ناتص  ال ي  ب ه دل  ي ا بزرگ و 
رن در امتق  اه نال کوت  اتص  ادل و امتعان ايرهال وجود بيبه دل يدلامتعان
، اتورهانس فورم ات در تراش تلف  ايف ز اع ث  اده د ک ه ب  يستم رخ م  يس
 .]3و  2[شود ير و ... مادو ايهنيشام

ز اده اس تف ان ق درت  يت مط رح ش ده، مهندس    توجه به مشکال اب
د کردن د.  اش نه يت پن مشکالايرفع  ايبر اک قدرت ريلکترونات ازيتجه
ز اس  ناژ، جبراولت يکيمانيب ديازا، ب6ل قدرتافع ايلترهين فيان مايدر 
ش دند. در   ي... معرف  و  ن بدون وقف ه ابع توا، من7نات تويفيرچه کاپکي
 يدگافت  افرو يزاس  ناجب ر  ايز برين تجهيترسبات منازين تجهاين يب
ز در ي  ن تجهاي  ر گرفتن او نحوه قر يبندکرهي. پ]4[ست ا DVRژ، اولت

 ست.اده شده ان دانش (1)شکل 
DVR تور انس فورم ا، ترينرژا، منبع يژاک مبدل منبع ولتيمل اش

س تم  يو س يدر خروج   يدزني  پل کليلتر حذف ريخط، ف اشده ب يسر
مض ر   يژاولت لفهوگونه مدر به حذف هراز قين تجهاي. ]5[ست ا يکنترل
س تم  يس يح  ال طران ح  اي   اس ت. ب   اژ شبکه از ولتاس احس راب ايبر

رد. اب  ر عه  ده د ان نق  ش ريت  ر ن  ه مه  مين زماي  س  ب در امن يکنترل  
ي ب ه چ ا    رزش مند ات الان ه مق   ين زم اي  در  يريان بس  اژوهشگر پ

 يق  يتزرز ي ا م ورد ن  ژاق ولتيسبه دقامح ايبر يروش ]8[ند. در ارسانده
س ت. در  اح شده يتشر ،يقين تزراقل تواحد اب ،ژاهش ولتاح کصالا ايبر
ده اس تف امرجع  ايژهاد ولتيتول ايبر ايرن لحظهامتق ايه لفهوز ما ]7[

ق ي  ب ه ش بکه تزر   يس ر  صورت بهتوسط مبدل و  يکه وقت، ستاشده 
 يخ وب  ب ه  اژ س مت منب ع ر  اولت   ايه  کيرموناو ه يدلامتعانشوند، يم

بر اس در براحس ايرهاز بافظت امح ايبر يروش ]6[کند. در ين ماجبر
 ي ا و مص رف و  ي  کتا ناست ک ه ت و  ائه شده اراژ اهش ولتاو ک يدلامتعان
 DCمنب ع   يجا به DCزن اک خيز ان اتويم جهي، در نتکنديد نميتول
 ]3[در  DVRتوس ط   اه  کيرموناه يبانتخا يزاسناده کرد. جبراستفا
ز اده استفاژ اهش ولتامشکل ک اجهه بامو ايبر ]11[ست. در ائه شده ارا

س ت.  اد ش ده  اش نه ير پي ا چ رخ ط  ساز رهيذخ اه باهمر يسيترامبدل م
در  DVRکنت رل   ايش ده ب ر   ينيزبان ب  ازمب مرجع هماقز اده استفا

ک ي   ]12[ژ متوس ط در  اولت   ايربردهاک ايست. براشده  يبررس ]11[
ژ اک حلقه کنت رل ولت   ين و ياجر يک حلقه درونيمل اش يروش کنترل

H∞ ز ا ]13[در  ينات ت و ي  فيئل کاوه ب ر ح ل مس    ست. عالائه شده ارا
DVR ه ال کوت  اتص  اکه  يلتا، در حان خطيامحدود کننده جر عنوان به

 ست.اده شده استفار رخ دهد، ادر سمت ب
 يدگافتام بروز و رفع فروادر هنگ اسخ گذراپح صالاگر، يد يز سوا
وم ت  از مقاده استفا. ]15و  14[ست ار ابرخورد اييت بسزيهماز اژ اولت
 ايه  هاز را يک  يژ، امب دل منب ع ولت     يل خروج  ارفعيلتر غيف اب يسر
ف ت ال از جمل ه  ا يبايمع   ايران روش داي   اماست. ات انانوس يزاساريم
له ان دو مس  ايبراس ت. بن   ا يدزني  پل کليت حذف ريبلاهش قان و کاتو
 ايه  پ ل يهر ش دن ر اعث ظاومت باش مقايفزارد؛ يگيوت شکل مامتف
 يراداي  ه پيش  اعث ک م ش دن ح  ان بآهش او ک يدر خروج ي دزن يکل
س ت. در  ال افع يزاساريز ماده استفانه ين زمايگر در يشود. روش ديم
س تم  يب ه س  يخروج LCل ارفعيلتر غيز فادبک گرفتن يف الت بان حاي

هش اعث ک  ان عمل بايد. يآيدست مبه يزامج يزاساريک مي، يکنترل
 شود.يم ،ستم و رفع دو مشکل ذکر شدهيس ايهنهيهز

 يفالت ر ش ک  يز فاده اس تف ا اب   DVRله ط رح کنت رل   ان مقايدر 
در ب ه  اق   يق  يتطب يفالت ر ش ک  يشود. فيئه مارا PDو کنترل  يقيتطب
س تم ب وده و ه ر گون ه     يس يکيرموناو ه   يصلا ايه لفهول کردن مادنب
کند يل ماوب دنباک تنيکثر در احد انس راز و فرکامنه، فادر د يرييتغ
ل اگنيد س  ي  تول ايب ر  يق  يتطب يفالتر شکيف ايهي. خروج]17و  18[
ش ود. در بخ ش   يده م  اس تف ا DVR يس تم کنترل   يژ مرجع در ساولت
 نياجر سبک   کنترل زا يستم کنترليس يراداي ود پ بهب ايبر، يلکنتر
س تم  يس ينس  اسخ فرکابهبود پ منظور به نيچن همست. اشده  دها ستفا

ده استفاست. اده شده ار داشرو قرير پيدر مس PD کننده کنترل، يکنترل
ب ه   اژ راولت   ايه  کي  رموناه يزاس  ناجبر اييناکننده تون کنترلايز ا

DVR نس احفظ فرک ايينائه شده توارا ي، روش کنترلعالوه بهدهد. يم
 دهد.يم DVRبه  استم قدرت رينس در ساف فرکانحراط اير در شراب

در بخ ش دوم  ک ه   س ت اشده  يندهازمان صورت سيله بدان مقاي
ش ود. در   ين مياب يقيتطب يفالتر شکيصول عملکرد فات و دالاله معامق

 اي ه  دهاد   زاده اس تف ا اب  ژا ل مرجع ولتاگنيد سيبخش سوم نحوه تول
 ي خروج

 

 ژاک ولتيمانيب ديازال باتصاو نحوه  يبندکرهي(: پ1شکل )
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در بخ ش   DVR يزاس   ش ود. م دل  يم   يبررس يقيتطب يفالتر شکيف
 يس تم کنترل   يس يح  ارم ب ه طر است. بخش چهاده  رح ش رم مطاچه
ط مختل ف  ايدر شر اهيزاسهيج شبايدر بخش پنجم نت ًاتايزد. نهاپرديم
 شود.يئه مارا

 يقيتطب يفالتر شکيف -2

 ايه   لف ه وج ماس تخر ا ايه برايپ يراختاس ايراد يقيتطب يفالتر شکيف
 يلينس  افريت ددالاست. معان انس ات فرکارييتغ اه بال، همراگنيک سي
 :]17و  18[شود ين ميا( ب1) -(3بط )ارو صورت بهلتر ين فاي

 ̈    
              ( ) 

          

      

(1) 

 ̇     ∑     ( )

     

 (2) 

  ( )    ( )  ∑  ̇  
 

   
 (3) 

 يق  ير حقيدامق   γو  ζikو  ش ده  زدهن يتخم   يصلالفه ونس مافرک θکه 
، يل وروداگنيکنن د. س   ين م  ي ي تع استم رير ساهستند که رفت يمثبت

 ( )  ∑      (      )
 
نن  د امعلوم مان   يريدامل مق  اش      

ست. ا i=1, 2 ...nکه  φi ايزهاو ف ωi ايهنسافرک ،Aiر صفر يمنه غاد
 ]18[س ت  ا يب منحصر به فرداجو ايرا( د3) -(1) يکيمانيستم ديس
 شود:ين ميار بيز صورت بهکه 

  (

  
 
  
  

) 

(4) 
   (

  
 ̇ 
)  (

 
  

   
   (       )

     (       )
)  

ل اگنيس  ز ا يتاعطالاگونه (، هر4بطه )ار يخروج ايهدهادز اده استفا اب
 يفالت ر ش ک  يف ق ت يحقدر سبه ک رد.  امح يسادگ بهن اتويم ار يورود
نس ش بکه،  افرک   زدن نيتخم است که با ينسالتر رزونيفک ي، يقيتطب
 يفالتر ش ک يفر اختات سياجزئکند. يح مصالا انس خود رانس رزونافرک
ده ش ده  اد شايم  ن (2)ل ه در ش کل   ان مقاي  ه شده در داستفا يقيتطب
 ست.ا

 يفالت ر ش ک  يز ب ه س ه ف  استم س ه ف   يلتر در سين فايز اده استفا ايبر
لف ه ص فر   وق د م استم فيکه س يدر صورت اما، ]17[م يزمنديان يقيتطب
ز از ب ه دو ف   از س ه ف   ا اژ راولت     ل يز تب د اده استفا ان باتويشد ماب

ز اده اس تف ا اب     ل يحذف کرد. تب د  ار الترهيز فا يکيل کرده و يتبد
 :ديآ يم( به دست 5بطه )ار

(5) 
[
  
  
]    √
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√ 

 

] [

  
  
  
]  

 رد.اره داشال يتبدس يتراده مانهابه تر Tس ينوالا. ب       که

و  يص ل الف ه  وم ايلت ر ب ر  يرفيز 3مل اش   يق  يتطب يفالتر ش ک يف
 ايلت ر خط   يرفين سه زايز اده استفاست. ا 7و  5مرتبه  ايهکيرموناه

 يکيرمونامربوط به هر مرتبه ه   ايهيخروج ايخطنس و ان فرکيتخم
ر است که، مقدازم به ذکر د. الاهد داهش خواسب، کار منيادقت بس اب ار
نس که بر ان فرکير قسمت تخميگلانتگرا جز به ارهيگلانتگراه يه کليولا
و  18[س ت  ا، ص فر  (2π×50) شوديم ميشبکه تنظ يمانس نافرک يرو
17[. 

 ژ مرجعال ولتاگنيد سيتول -3

وردن آ ب ه دس ت  ، يستم کنترليس يحادر طر اهن بخشيتر مهمز اک ي
ش ند،  ابيم   يس تم کنترل   يج ع س است که مراژ امثبت ولت يلاتو مولفه
 ست.ائه شده ارا( 8بطه )ار ]17[ن منظور در يبد

(8) [  ]     ( )         ( ) 

 که
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ن آلف ه عم ود ب ر    وم S90v(t)و  يل وروداگنيس اب زاف هم مولفه v(t)که 
لت ر  يف يوج  لف ه در خر ون مطلب که هر دو مايدر نظر گرفتن  است. با

 يحت  امثب ت ب ه ر   يلالفه ت و وسبه ما، محستاموجود  يقيتطب يفاشک
ل مرج ع  اگنين س  اتوي( م8( و )5بطه )از راده استفا ارد. بيگيصورت م

 سبه کرد:امح (7بطه )از راده استفا اب کناب مرجع سادر ق ار

(7) [  ]     
  [
   
   
]     

  [
       
       

]. 

ل اگنيس   منهاد ،ژاولت يزدگالاب /يدگافتافرو يزاسناجبر منظور به
ن اش ود، در زم   يص ل م   اح ل مشترکاتصانقطه ژ از ولتاکه  ارجع ر م

مثب ت   يلات و  مولف ه ز اده اس تف ا ا. بسبه کرداد محايبع اين وقايد ارخد
سبه امح( 6بطه )اتوجه به ر اب الفه رون مايمنه انه ديشين باتويژ، ماولت
 کرد:
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 ژ مرجعال ولتاگنيد سيتول ايبر يقيتطب يفالتر شکير فاختا(: س2شکل )

 

(6)       
√(  

 )  
(  
    

 ) 

 
 

 /يدگافتافرو ينازه بحراب اب( 6)ر امقد سهايمق اب يستم کنترليس
ژ ا ق ولتيتزر اده، و باص ديتشخ اع راين وقايد ادرخ ،ژاولت يزدگالاب

ت الختالان ايبر ادر برس ا ر حسا شبکه، ب به DVRز توسط يان دمور
ن يتخم يت خروجاعطالاز اده استفا اب نيچن همشود. ي حفظ م

نس ار فرکيين در صورت تغاتوي، ميقيتطب يفالتر شکينس در فافرک
که  ينا، زملتاحن ايم کرد. در يتنظ يمانس نادر فرک ار راژ باشبکه، ولت

رج شود، ا( خ          رد )انداستار از مقدانس شبکه افرک
ل اگن يش ده و س امثبت جد يل اتو مولفهز اژ ال مرج ع ولتاگنيس

ت ين وضعايهد شد. در اخته خواژ شبکه ساولت اسب بامتن يمرجع 
ف انحران اگر مدت زماشود. ين ميمات ينرژار توسط منبع ان باتو
ست، و اج ياحتا ينرژار بزرگ ياک منبع بسيشد، به اب يننس طوالافرک
 شد.اشته باد يبزرگ يمان ناد توايب يتور سرانسفورماتر

ر مرجع به دست از مقدا رابژ اق ولتيتفر ار، باژ بات ولتالختالات، ايدر نه
 ايرادر اژ ب  ابه شبکه، ولت   DVRت توسط الختالان ايق يتزر ا. بديآ يم

 هد بود.اسب خوامنه مناد اب ينوسيس يشکل

 ژاولت يکيمانيب ديازاب يزاسملکرد و مدلع -4
ب ه ش بکه،    يتور س ر انس فورم اق تريز طرا Vdvrسب اژ مناق ولتيتزر اب
 اد خطادي و رخکيرموناه ايرهاشود. وجود بيس کنترل مار حساژ باولت
ژ در نقط ه  اولت   يدگافت  افرو ي ا ک و ي  رموناد هاجايعث اب 8دستالادر ب

PCC ز ا ًاشود. عموم يمDVR يدگافت  ان فرواژ در زمام ولتيتنظ ايبر 
ز از ي  ژ ناولت   ايه  کي  رمونات ح ذف ه يبلاق اماشود؛ يده ماستفاژ اولت

 يزاس  دهياپ يستم کنترليس يحان در طراتويست که ما يرداجمله مو
 کرد.
؛ ]21[ش ود  يم م  يتقس گونه رابه چه DVRدر  يزاسناجبر ايهروش

ب ه   يق  يژ تزراک ه ولت    يطور بهست ا  9زافهم يزاسناجبر ،ن روشيولا
دن اد از رخژ ش بکه بع د   اولت   اهم جه ت ب    ماًلاک DVRشبکه توسط 

 يرتست. در صوا 10يدگافتاز فرواقبل  يزاسناجبر ،ست. روش دوماخط
 يريجل وگ  اين روش ب ر يرد، بهتريگز صورت اپرش ف ان خطاکه در زم

 يزاس  نان روش جب ر ايز اده استفار ادر ب يچرخش ايهنياد جراجايز ا
ست، اموسوم  11ينرژاقل احد اب يزاسناست. در روش سوم که به جبرا
شود. يده ماستفاو يکتان راز توا اژ تنهاولت يدگافتافرو يزاسناجبر ايبر
ز روش ا يب  يمل ترکاست که شان روش يرماچه 12يبيترک يزاسناجبر
ورده شده آ ]21[در  اهن روشاي يليت تکماحيشد. توضابيول و دوم ما
 ست.اده شده استفا دومز روش اله امقن ايست. در ا
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در  DVRش  ود ک  ه يع  ث م  اک ق  درت بي  لکترونات ادواوج  ود 
ر ان رفت  ات و ين وج ود، م   اي   ارد. بير گاقر يرخطيت غادوا يبند دسته
ورد. آ به دس ت  يزاسيخط ايهز روشاده استفا اب ار DVR يکيمانيد

ر او ب   يخروج   LCلت ر  يتوس ط ف  ًاس  اسا DVR يکيمانيت دامشخص
 .]16[شود ين مييتع

 شود:يصل مار حيبط زارو 3ز شکل ات دالاج معاستخرا اب

 

 DVR اع بيستم توزي(: س3شکل )

             
   

  
    

           

     
   

  
       

      [    (       
   

  
)]  

                                                              (3)  

و  Llهستند.  DVR يلتر خروجيصر فاعن rfو  Lf  ،Cfبط ان روايکه در 
rl ايراد يتور سرانسفورمار بوده و تراومت بانس و مقاندوکتاب يبه ترت 
 ست.ا nو نسبت دور  rt يچيپ ميسومت او مق Lt ينس نشتاندوکتا

 ]16[ حلقه بسته صورت به DVRکننده  کنترل -4-1

در حلق ه   ني ا کنت رل س بک جر  ز روش ا يرادايبهبود پ ايبر ]16[در 
قع، است. در واده شده استفاژ اولت يرونيک حلقه بين درون ياجر يخلاد
  اسب بامتن DVR يژ خروجار ولتييقت که نرخ تغين حقايز اده استفا اب
 PCCژ ات ولت  اري  يقع تغاو س ت، در م   ا يلتر خروجين فزان خا ير ج
 ي. ط رح کنترل   نمودکنترل  ار راژ بازن، ولتان خيام جريتنظ ان باتويم

ل يبع تب د اسبه تامح است. باده شده ان دانش (4)در شکل  ]16[ مرجع
م ک ه  يش و يقت روبرو م  ين حقاي ان بآ bodeر ان شکل و رسم نموداي
 اييناتو امارد، اد ال مرجع راگنيل کردن سادنب اييناکننده تو کنترلن اي

بع ارد. ت  ان د  اژ شبکه راموجود در ولت ايهکيرموناهش هاک ياحذف و 
ن در ش کل  آ ينس  اس خ فرک او پ 11بطه ادر ر ين طرح کنترلايل يتبد
 ست.اده شده ان دانش (5)

             
                                                        (11)  

   
 

 
     

 

 
 

  (               )(      )  

         
  (                  )   

  

        (       (       )             )  

        (       )      

  (    
   )     

  [(    
   )     

         (    
   )           (    

   )  ] 
  

         [    (    
   )   

 (     )    (  

                  )        (    
   )  ]  

           (     )    (           )  

 يرجادبک خ  ي  بهره ف kvو  يخلادبک ديبهره ف kcبهره مبدل،  kinvکه 
ش کل   صورت به 2و  1در نظر گرفتن جدول  اب ينساسخ فرکاهستند. پ

 شد.ابيم (5)
س تم  يش ود ک ه س  يمشخص م (لفا -5)ز شکل اد که، يتوجه کن

س خ  اپ اماست. ا ال مرجع بدون خطاگنيل کردن سادر به دنباق يکنترل
 ار PCCژ ار ب ه ولت   اژ بال ولتيبع تبداکه تب(  - 5)شکل  G2 ينسافرک
ک وج ود  ي  رموناه PCCژ اگ ر در ولت   ادهد که ين ماکند، نشين مياب
ک يرموناز ها، بلکه رديگيسب صورت نمامن فيتضع اشد نه تنهاشته باد

 .دهديرخ م زين اهکيرمونات هيوتق الابه ب 13مرتبه 
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 بسته کننده حلقه کنترل اژ باولت يکيمانيب ديازام مدل باگريابلوک د (:4شکل )

 

و  kc=30 اب G2 ينساسخ فرکا( پب،  G1 ينساسخ فرکاپ (لفا(: 5ل )شک
kv=0.06 

 يداشنهيپ يستم کنترليس -4-2

در  ]16[مط رح شده در  يست م کنترلي ت که سيقعان وايت وجه به  اب
 نايدهد، در يئه نمارا يس بار مناژ شبکه، رفتاولت  ايهکيرمونابر هابر
ح ص ال ا (8)ش کل   ص ورت  ب ه  يستم کنترلين مشکل سايرفع  ايبر اج
 يراداي  بهبود پ ايبر 13يخلادر حلقه د نياکنترل سبک جرز اشود. يم
ژ ان ولت  يب   ايز خط  ازن ان خياجرل مرجع اگنيست. ساده شده استفا

د. ي  آي، به دست مkvژ ان در بهره ولتآر و ضرب اب يقيژ حقامرجع و ولت
زن ان خ  ي ا جر ازن ب  ال مرجع خاگنيسه سايمق ادبک، بيف يخلاحلقه د
ن در آست و ض رب  اده شده ادبک ديف يستم کنترليبه س kfبهره  اکه ب

ف يو تض ع  يراداي  ب ه بهب ود پ   kfرد. به ره  يگيشکل م kc ايبهره خط
س خ  اش س رعت پ ايف ز ا ايب ر  کن د. يژ کم ک م   اولت   ايه  کيرموناه

ر و اژ ب  ال مرج ع ولت   اگنين س  يب ايز خطا، يستم کنترليس يکيمانيد
س تم  يش خور ب ه س  ير پيک مسيز يل مشترک ناتصانقطه  يقيژ حقاولت

ک صفر ب ه  يفه کردن اضا اب PDکننده  ست. کنترلافه شده اضا يکنترل
س تم، بهت ر ش دن    يت ر س شيب   يراداي  ع ث پ از بال حلق ه ب   يبع تبدات

ن ازم   يشود که به معن  يند ماب ايش پهنايفزاو  اسخ گذرات پامشخص
 .]13[ست اتر هاصعود کوت
 :است بابر استم برين ساير در اژ سمت باولت
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             (      )  

           

       (      )      (              

                     )  

             (                )  

              (      )    (      )           

        (             )  (      )(      )  

      (      )  

به ره   kinvو  PDکنن ده   کنترل ايمترهاراپ Nو  kp ،kdبطه ان رايکه در 
 اين و به ره خط   ي ا جر ايب بهره خط  يبه ترت kvو  kcنورتر، ايت يتقو
ب ي  ب ه ترت  rtو  Ltو  ير س لف اب   دهن ده نانش   Llو  rlش ند.  ابيژ ماولت
هستند. در  يتور سرانسفورماتر يچيپ ميومت ساو مق ينس نشتاندوکتا
ن ورتر،  اي يلت ر خروج   يف rfومت ار قدرت، مقات مداهش تلفاک ايستار

 شود.يصفر در نظر گرفته م
س ت،  ا 4س تم مرتب ه   يحلق ه بس ته س   يدل ه مشخص ه  اچون مع

متر اراپ   8س ت.  ير نيپ ذ نامک  ا يس ادگ  بهستم يس ايمترهاراپ يحاطر
سب ا من   اييرا ستم ک  يس ا م شوند تيتنظ يدرست به  داي که ب يکنترل
 يکنترل   ايمتره  اراپ. Nو  kc ،kv ،kf ،kd ،kpز : اند ا رتاعب ،شداب  شتهاد
 لبا ستم دو قطب حلقه بسته مختلط غيشوند که س ميتنظ يد طورايب

 

 يداشنهيپ يستم کنترليم ساگريا(: بلوک د6شکل )

 
ک در يتم ژنتيلگورا يزاسنهير بهابزا  ز جعبهار ان کاي ايشد. براشته باد
س تم  ين ساي  ک ه در   يوديست. قاده شده استفا MATLABر افزا نرم
درج ه ک ه    85 ات 41ن يز باز: بهره فاد هستن رتاعب ورده شوندآد برايب

ن نشس ت  است، زم  ا 85/1 ات 4/1ن يب اييريب ميضر اسب بامتن ًابيتقر
ن اي (12) - (14)بط ارو ms1/1کثر ان صعود حداو زم ms5/1کثر احد
 :]13[ند اينميمشخص م اود ريق

ξ   
    

√π       

                                                  (12)  

   
 

   
  (13)                                                            

   
   

  √   
 
                                               (14)  

 يس به از محاس ت. پ س   اپل ه   ين ب ه ورود ان نوس  يولا يقله Mpکه 
 G2newل يبع تب د ات bodeر ام نموديترس استم، بيس يکنترل ايمترهاراپ
شده و   يژ شبکه بررساولت ايهکيرمونابر هادر بر يستم کنترلير سارفت
ل ه  ان مقاي  شود. در يصل مان حانيطماژ اولت ايهکيرموناف هيز تضعا

 کثراشده و حد نظر گرفتهدر  31ژ شبکه ا ک ولتيرموناکثر مرتبه هاحد

 

 G1newل يبع تبداسخ پله تا(: پ7شکل )

س ت. در  ا -db15 نس ان فرک  اي  در  G2newل يبع تب د ابهره مطلوب ت 
سبه شوند. اره محاد دوبايب امترهاراشد، پار نبان شرط برقرايکه  يصورت
 ايمتره  ارار پيدا، مق  1جدول  ايمترهاراود و پين قايدر نظر گرفتن  اب

 ست. اده شده ان دانش (2)در جدول  آمده  دست به يکنترل

 (: مشخصات و پارامترهاي سيستم1جدول )
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VL-L=20 kV                          f=50 Hz Source specifications 
R=120 ohm                     L=200 mH Sensitive load 
V1p-p=20 kV                  V2p-p=173 V 

Sn= 50 kVA 

L1=L2=0.08 pu      R1=R2= 0.003 pu 

Transformer with 

triangle/star connection 
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 (: پارامترهاي کنترلي سيستم2جدول ) 

 
 

، G1newل يبع تب د ات bodeر او نمود G1newسخ پله اپ (7)در شکل 
G2new ر )اژ مرجع باز ولتاز ال حلقه بيبع تبداو تvload

-v) ي( به خروج*

load ست.اده شده ان دانش (6)( در شکل 
بر  نياکنترل سبک جر زاده استفار يثادن تان دانش ايبر نيچن هم

و  ال ت ب   اس دو حاس  استم بر ير صفر و قطب ساستم، نموديس يرادايپ
 يطور ناست. هماده شده اش داينم (3)ن در شکل يادبک جريبدون ف
ط ور  ه ن ب  يادبک جريف استم بيلب ساغ ايهشود قطبيهده ماکه مش

ه يشان کننده حيند که تضمادور شده يز محور موهوما ايحظهبل مالاق
  ست.ا يستم کنترليس يرادايپ

 
( تابع جو  G2new( ب، G1new( الف(: پاسخ فرکانسي تابع تبديل 8شکل )

 تبديل حلقه باز

 لعهاستم مورد مطيس يزاسهيشب -5
ع ش کل  ي  س تم توز ي، سDVRکنن ده   عملکرد کنت رل  يبررس منظور به
ر العه قراک مورد مطيشده در جدول  مشخص ايمترهاراپ اه باهمر (11)
در نظر گرفت ه ش ده    يزاس هيشب ايت مختلف برير وضعارند. چهيگيم
 يزدگالا/ ب  يدگافت  ا(، فرويکيرمونا)ه   يدات ع  يمل وض ع است که شا
 اهيزاسهيست. شباژ منبع اولت يدلامتعانس منبع و ناف فرکانحراژ، اولت

س  ت. اص  ورت گرفت  ه  MATLAB/Simulinkر اف  زا ط ن  رميدر مح  
 ست.ان شده ياب 3در جدول  DVRت امشخص

(   )( )
( )

 

( بن، يادبک جري( بدون وجود فلفا ستميم صفر و قطب ساگريا(: د9شکل )
لب در هر دو ار غيغ ايهو صفر اهکم قطبا( ترجن، يادبک جريوجود ف اب

 لتاح

CDC

          

AC ACAC

           

IC

VPCC VLoad

VLoad VPCC

Load

L
f

C
f

 

 موردمطالعه ستميس(: 11شکل )

 DVRت ا(: مشخص3جدول )

200 V Energy source voltage 
7 kHz Switching frequency 

L=7 mH        C=13.8 μF output filter of converter 
γ=10000            ζ1=0.2 

ζ5,7=0.8 

Adaptive notch filter 

parameters 
V1=200 V       V2=200 V 

Sn= 5 kVA 

X1=X2=0.18 pu 

R1=R2=0.06 pu 

Series transformer 

Kv Kp Kd Kc Kf N 
4/13 3/1 111/1 8/25 2/11 1132 
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 ولالت اح -5-1

ده د.  ين م  انش   ار DVR يکيرموناه   يزاسناقع جبراول در والت اح
ز ا ت رر کمياژ بساولت يدگافتان شد، فرويان طور که در بخش سوم باهم
ز اده اس تف ان منظ ور  يده د، ب د  يدر شبکه رخ م يکيرمونات هالختالا
رد. اد يداقتص  او  يه منطقين مشکل توجايرفع  ايبر يکيمانيب ديازاب
ن ايست. در اده شده ان دانش (11)در شکل  يزاسهيز شباصل اج حاينت

تور، انس فورم اه تري  نواث ايه  نهاياژ پان، ولتاييبه پ الاز باب يشکل به ترت
 (4)ش ود. ج دول   يهده م  اتور مش  انسفورماتر يقيتزرژ ار و ولتاژ باولت
 (4)ک ه در ج دول    ين ط ور اکند. همين مياب اصل راج حايصه نتخال
رد ب وده و  انداس ت ار ار مقديکل، ز يکيرموناج هاعوجاشود، يهده مامش
 ست.ار گرفته از خود قرازه مجاز در بيژ نامنه ولتاد

 ولالت ادر ح آمده دست بهج ايصه نت(: خال4جدول )

 يزاسناز جبرابعد  يزاسناز جبراقبل  

THD (%) 
 يصلالفه ومنه ماد

 (V)ژ اولت
THD (%) ژ امنه ولتاد(V) 

Va 36/14 141 8/1 141 
Vb 2/13 141 86/1 141 
Vc 18 141 57/1 141 

 
 ولالت اس در حار حساب ايهنهاياژ پا(: ولت11شکل )

 لت دوماح -5-2

ژ اولت   يزدگالاو ب   يدگافت  ان فروادر زم   DVRدر مرحله دوم عملکرد 
ز م ورد  ادر هر سه ف   يزدگالاو ب يدگافتافرو ابتداست. در اشده  يبررس

ست. در اده شده ان دانش (12)ن در شکل آج اير گرفته که نتاقر يبررس
ت و در ي  ونيپر 5/1ن ازي  ب ه م  يدگافت  اه فرويناث 1/1 ات 15/1 يلحظه
ل اعماستم يبه س ات ريونيپر 3/1ن ازيبه م يزدگالاه بيناث 2/1 ات 15/1
 تجرب ه  اط راين ش ر اي  ر، اب   ايه  لانيژ ترمان وجود ولتاي است. باشده 
 ايينمبزرگ صورت بهستم کنترل يس يزاساريم 13کنند. در شکل ينم

 ست.اده ش ده ان دانش يدگافتالت فرواشده، در ح

 

 ژاولت يزدگالاب /يدگافتات فروادر لحظ DVR(: عملکرد 12شکل )

 
 2/1ز اتر شود، در کميهده مامش (13)که در شک ل  ين طوراهم

ز اس  اريز ماگ ر  اک ه   يس ت، در ص ورت  اش ده   اري  ت مانانوس هيثان يليم
 ًاب  يل ت تقر ان حاي  ب ه   يبي ا شد، دستيده ماستفاومت( ال )مقارفعيغ
ز اس  اريز ماده اس تف ا ات ب  انانوس يزاساريم 14رممکن بود. در شکل يغ
ک ي  وم ت  اک مقي   يزاس  هين شبايست. در اده شده ان دال نشارفعيغ
ده ش ده و حلق ه   ار داق ر  يلتر خروج  يزن فاخ اب يسر صورت به يهما
 ست.احذف شده  يستم کنترلين در سيادبک جريف

ن مورد آت اثرا، aز اه کردن منبع در فال کوتاتصا الت بعد، بادر ح
ست. اده شده ان دانش (15)ن در شکل آج ايرد که نتيگير ماقر يبيارزا

ز ب دون  اک ف  ي  ژ در اشود که ولت  يعث ماه بيولال مثلث در اتصاوجود 
 ات   15/1 يه در لحظ ه ال کوتاتصابد. ياهش اگر کيز دار، و در دو فييتغ
 دهد.يه رخ ميناث 1/1
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 ژاولت يدگافتالت فروات در حانانوس يزاساريم (:13شکل )

 

 لارفعيغ صورت بهت انانوس يزاساري(: م14شکل )

 

 Aز اه فال کوتاتصالت ادر ح DVR(: عملکرد 15شکل )

 

  در وضعيت انحراف فرکانس DVR(: عملکرد 16شکل )

 لت سوماح -5-3

 ينس بررس  اف فرک  انح ر الت ادر ح ار DVRکنش اوم و لت سا در ح
 1.5نس شبکه اه فرکيناث 2/1 ات 12/1 ين منظور در لحظهيشود. بديم

 ل ت ان حاي  ز ذکر شد، در ين قباًلکه  ين طورابد. هميايش مايفزاهرتز 
 يخلاد صورت بهشده و اژ منبع جدامثبت ولت يلالفه تووز ماژ امرجع ولت
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 يکيرموناف هيشود. طيهده مامش (18)ج در شکل ايشود. نتيخته ماس
 ست.اده شده ان دانش (17)ر در شکل اژ باولت

 

 2/0 ات 12/0 ينازه زماژ در باولت يکيرموناف هي(: ط17شکل )

 رمالت چهاح -5-4

ج در شکل ايزد. نتاپرديژ منبع مادل در ولتاعدم تع ين مورد به بررساي
عث به وجود ادل در سمت منبع باست. عدم تعاده شده اش داينم (16)
ل اتص  ا اتور بانسفورماه تريولاشود که توسط يصفر م يلالفه توومدن مآ

   اس ت ب   اب ر  اژ برادل ولت  اشود. عدم تع  يمثلث حذف م

  
     

 کند.ين ماجبر ان رآژ اولت يکيمانيب ديازاکه ب      

 

 ژادل ولتات عدم تعيدر وضع يکيمانيب ديازا(: عملکرد ب18شکل )

 يريگجهينت -8
ل ه ب ه   ان مقاي  در  يژات ولتالختالابر اس در براحس ايرهاحفظ ب ايبر

ب ي ا زاکنت رل ب  ايب ر  يق  يتطب يفالتر ش ک يبر ف يمبتن يروش يبررس

 اخت ه ش د. ب    اپرد يت خروج  انال نوسافع يزاساريژ و ماولت يکيمانيد
لت  ر يوم  ت فال )مقارفع  يز غاس  اري، مDVRل يبع تب  داز ت  اده اس  تفا

س تم  يس يراداي  بهبود پ نيچن همو   يزاساري( حذف شده و ميخروج
 اس ت. ب   ارفت ه  يص ورت پذ  يني ا دبک جريز حلقه فاده استفا اب يکنترل

 يزاس  ناس  تم، جب  ريب  ه س PDکنن  ده  ک کنت  رلي  ه ش  دن  ف  اضا
ج اعوج  اص  ورت گرف  ت.  DVRز توس  ط ي  ژ ناولت   ايه  کي  رموناه
ت بع د  اناکند و نوسيوز نما% تج2ز اط اين شريکل در بدتر يکيرموناه
ر يي  ط تغايش ود. در ش ر  يمس تهلک م    ًاعيسر يزدگالاب /يدگافتاز فروا

نس شبکه ازگشت فرکان بازم ات اس رار حسانس بافرک DVRنس، افرک
ن اص ورت گرفت ه نش     ايهيد. بررساينميرد، کنترل مانداستا يزهابه ب
 يراب رد ن نمون ه ازم   ايراد يستم کنترلين سايکه  يدهد در صورتيم
 هد بود.اخو يت مطلوبامشخص ايراد DVRشد، اب μs21ز اتر کم
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