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 فیلتر اکتیو، در این روش.) میپردازدUPQC(  این مقاله به معرفی روشی جدید جهت استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان:چكیده
 با بهکارگیری تئوریهای توان لحظهای و کنترل زاویه قدرت بهگونهای کنترل میشود که عالوه بر جبران سازی نامتعادلی ولتاژUPQC سری
 ازآنجاکه تغییرات. بیشبود نامتقارن به همراه تغییر در زاویه فاز ولتاژهای سه فاز) در تأمین توان راکتیو بار نیز با قسمت موازی سهیم شود/(کمبود
 از حداکثر ظرفیت اینورتر سری، در شرایط عادی سیستم،ولتاژ بهعنوان پدیدهی کیفیت توان کوتاهمدت سیستمهای توزیع دستهبندی میشود
 از ظرفیت اینورتر بخش سری بهصورت مؤثرتری استفاده شده و این امر، در شرایط عادی سیستم، با بهکارگیری این روش.بهرهبرداری نخواهد شد
 در این مقاله تحلیل ریاضی روش ارائهشده موردبررسی قرار گرفته و نتایج آن با استفاده از.باعث کاهش مقادیر نامی اینورتر بخش موازی میگردد
. بر روی یک سیستم توزیع نوعی پیادهسازی شده استMATLAB/SIMULINK نرمافزار
، نامتعادلی ولتاژ، کنترل زاویه قدرت، تئوری توان لحظهای، بهساز یکپارچه کیفیت توان، فیلترهای اکتیو قدرت، کنترل توان راکتیو:واژههای كلیدی
.جبران سازی هارمونیکی

Optimal operation of Unified Power Quality Conditioner
(UPQC) in order to simultaneous voltage unbalance and load
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Abstract: This paper introduces a methodology for optimal utilization of unified power quality conditioner (UPQC). In this method,
series active power filter (Se APF) of UPQC is controlled by using instantaneous power theory (also named p-q theory) and power
angle control method (PAC) to compensate unbalanced voltage (asymmetrical voltage sag/swell with phase-angle jumps) and load
reactive power sharing with the shunt active power filter (Sh APF) simultaneously. Since voltage variations like voltage sag/swell is
a short duration power quality problem in distribution systems, therefore under normal operating conditions, the series inverter is not
utilized effectively. By using the proposed method, optimal utilization of series inverter and also reduction in the shunt inverter
rating, will be achieved. A mathematical based analysis for the approach is presented and results are verified using Matlab/Simulink.
Keywords: Reactive power control, active power filter, unified power quality conditioner (UPQC), instantaneous power theory,
power angle control (PAC), voltage unbalance compensation, harmonic compensation.
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 -1مقدمه
در چند دهه اخیر با گسترش سیستم توزیع و رشد صنایع ،استتفاده از
بارهای نامتعادل و غیرخطتی افتزایش یافتته و ایتن امتر موجتب بتروز
مشکالتی در کیفیت توان ،ازجمله بروز نامتعادلی و اعوجاج در جریتان،
کمبود /بیشبود و ایجاد هارمونیک و نامتعادلی در ولتاژ تغذیته سیستتم
شده است .تالشهای صورت گرفته بهمنظور جبران سازی این مستائل
به معرفی فیلترهای اکتیو سری و موازی منجر شد .بازیتاب دینتامیکی
ولتاژ 1که بهصورت سری مورد بهرهبترداری قترار متیگیترد ،بتهمنظتور
تثبیت سطح ولتاژ بار در مقدار مطلوب و پیشگیری از کمبود /بیشتبود
ولتاژ مورد استفاده قرار گرفت .جبترانستاز ستنکرون استتاتیکی 2نیتز
بهصورت موازی و جهت جبران سازی توان راکتیو بتار ،بهبتود ضتریب
قدرت ،جبران سازی هارمونیک جریان و فیلیکر ولتاژ مورد بهرهبرداری قرار
گرفت [.]1
در ادامه ،بهساز یکپارچه کیفیت تتوان 3کته از ترکیتب فیلترهتای
اکتیو سری و موازی از طریق اتصتال مشتتر  DCحاصتل متیشتود،
معرفی شد .مطابق شکل ( ،)1فیلتر اکتیو موازی که معمتوً در ستمت
بار نصب میشود ،مشکالت مربوط به جریان بار ،ماننتد جبتران ستازی
توان راکتیو ،بهبتود ضتریب تتوان ،جبتران ستازی هارمونیتک جریتان،
جبران سازی جریان سیم نول ،تثبیت ولتاژ اتصال  DCو جبران سازی
نامتعادلی جریان بار را بر عهده دارد .درحالیکه فیلتر اکتیو ستری کته
بهوسیله ترانسفورماتور سری به فیدر متصل میشود ،بهعنوان یک منبع
ولتاژ کنترلشتده عمتل کترده و مشتکالت ایجادشتده در ولتتاژ ماننتد
هارمونیک ولتتاژ ،کمبود /بیشبود و فیلیکتر ولتتتاژ را جبتتران ستتازی
مینماید [.]3 ،2
Vsr-abc
iLa

isb
isc

isha

iLb
iLc

isa

ishb
ishc

به ولتاژ اصلی) موسوم به  ]4[ UPQC-VAminو روش تبادل همزمتان
توانهای اکتیو و راکتیو (تزریق ولتاژ سری در زاویه ختاص نستبت بته
ولتاژ اصلی) موسوم به  UPQC-Sاست [.]15،11
در روش  UPQC-Pفیلتر اکتیو سری هیچگونه دخالتی در جبتران
سازی توان راکتیو بار ندارد .در روش  UPQC-Qتوانایی اصالح بیشتبود
ولتتاژ وجتود نتدارد .تحقیقتات صتورت گرفتته پیرامتون روش حتتداقل
بارگذاری ،بر روی شرایط بارگذاری بهینته فیلتتر اکتیتو ستری UPQC
بهخصوص در شرایط کمبود ولتتاژ تمرکتز دارد .بته ایتن دلیتل کته در
شرایط بیشبود ولتاژ ،مؤلفه سری تزریقشتده ،بتا ولتتاژ اصتلی هتمفتاز
نخواهد بود ،ولتآمپر بارگذاری بهدستآمده در شرایط کمبود ولتتاژ بتا
استتتفاده از روش  UPQC-VAminبتترای استتتفاده در شتترایط بیشتتبود
ولتاژ ،بهینه نیست.
مرجع [ ،]12به معرفی روشی موسوم به کنترل زاویه قدرت جهت
کنترل  UPQCمیپردازد .مطابق این روش هرگتاه ولتتاژ فیلتتر اکتیتو
سری بهگونهای کنترل شود که زاویه بین فتازور ولتتاژ منبتع و بتار در
مقدار مناسب  ،δحاصل از بهکارگیری تئوری توان لحظهای قرار گیترد،
فیلتر اکتیو بخش سری ،قسمتی از توان راکتیتو بتار را جبتران خواهتد
کرد و از این طریق موجب کاهش مقدار  VAاینتورتر قستمت متوازی
میگردد .اما روش  UPQC-Sکه بر همین مبنا پیادهسازی شده است،
امکان اصالح نامتعادلی ولتاژ ،همزمان با تستهیم تتوان راکتیتو بتار بته
همراه نامتعادلی و هارمونیک جریان را ندارد.
در این مقاله روش کنترل زاویه قدرت بهگونهای بستط داده شتده
است که از آن بهمنظتور جبتران ستازی همزمتان نامتعتادلی (کمبتود/
بیشبود ولتاژ دارای تغییر در زاویه فتاز) و بخشتی از تتوان راکتیتو بتار
توسط اینورتر سری استتفاده گتردد .کنتترل فیلتتر اکتیتو متوازی نیتز
بهگونهای است که نامتعادلی و هارمونیک جریان را جبران سازی کرده
و ولتاژ اتصال  DCمشتر را در مقدار مطلوب تثبیت نماید.

Lsh

 -2مفهوم کنترل زاویه قدرت
Vdc

شکل ( :)1بهساز یکپارچه کیفیت توان متصل به سیستم توزیع.

کمبود ولتاژ به دلیل اثرات نامطلوب بر عملکترد بارهتای حستا
یکی از مهمترین مشکالت کیفیت توان در سیستمهای توزیع است .به
دلیل نسبت  ،X/Rکمبود ولتاژ با تغییر در فاز نیز همراه است [.]5
روشهای مورداستفاده در جبران سازی کمبود ولتاژ (بدون تغییر
در فاز) شامل روش کنترل توان اکتیو (تزریق ولتاژ سری همفاز /در فاز
مخالف با ولتاژ اصلی) موسوم به  ،]3 ،4[ UPQC-Pکنترل توان راکتیتو
(تزریق ولتاژ سری عمود بر ولتاژ اصلی) موستوم بته ،]0 ،3[ UPQC-Q
روش حداقل بارگذاری (تزریق ولتاژ سری در زاویه بهینه خاص نستبت
Serial no. 73

مقادیر نامی  UPQCتوسط مقدار ماکزیمم درصد کمبود /بیشبود ولتتاژ
جبران سازی معین میگردد [ .]13ازآنجاکه کمبود و بیشبود ولتتاژ در
سیستم پدیدههایی کوتاهمدت میباشند ،در شترایط عملکترد عتادی از
ظرفیت اینورتر فیلتر اکتیو سری بهصورت بهینه بهرهبرداری نمیشتود.
مطابق روش کنترل زاویه قدرت اگر زاویه بتین ولتاژهتای منبتع و بتار
بهطور مناسب کنترل شود ،توان راکتیو بار بدون اثرگتذاری بتر مقتادیر
نامی سیستم  ،UPQCبین فیلترهای اکتیو ستری و متوازی بته نستبت
معین تقسیم میگردد [ .]12دیاگرام فازوری شکل ( )2ایده کلتی ایتن
روش را به تصویر میکشد.
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مبتنی بر تئوری کنترل زاویه قدرت ،ولتاژ ستری را بتهگونتهای تزریتق
میکند که زاویه بین ولتاژ منبع و ولتاژ بتار بتهدستتآمتده ،بته مقتدار
مشخص  δافزایش یابد .در ادامه این بخش روش محاسبه ولتاژ و تتوان
جاری در فیلتر سری آورده شده است.

 -1-3محاسبه ولتاژ فیلتر اکتیو سری

شکل ( :)2نمایش فازوری روش کنترل زاویه قدرت در سیستم .UPQC

با در نظر گرفتن ولتاژ منبع  Vsبهعنوان مرجتع فتازور در شترایط
کارکرد عادی ،ولتاژ منبع  Vsو ولتاژ بار  VLدارای دامنه و فاز یکستان
خواهند بود ( به دلیل فاصله ناچیز بین قسمتهای ستری و متوازی ،از
امپدانس این قسمت صرفنظر شده و نیز فرض بر آن است که UPQC
در نزدیکی بار نصب شده است) .اکنون برای ایجاد یک اختتالف زاویته
بین ولتاژ منبع و ولتاژ بار منتجه ،فیلتراکتیو سری باید ولتاژ  Vsrرا به-
گونهای تزریق کند که ولتاژ بار منتجه  V'Lدارای مقدار دامنته مطلتوب
قبلی با زاویه قدرت  δباشد .این امر موجب جابجایی فازور جریان بار از
 ILبه  I'Lبا حفظ همان مقدار زاویه فتاز بتار  φLنستبت بته ولتتاژ بتار
خواهد شد .بنابراین زاویه فاز مؤثر بار نستبت بته فتازور ولتتاژ منبتع از
مقدار  φLبه  β=φL-δتغییر خواهد کرد و درنتیجه توان راکتیو تزریقتی
توسط اینورتر موازی کاهش مییابد .بهعبارتدیگر با ایجاد زاویه قدرت
 δبین ولتاژهای منبع و بار ،فیلتراکتیو سری مقدار معینی توان راکتیتو
تولید میکند .اگر اندازه ولتاژ مطلوب در ترمینال بار برابتر  kباشتد ،بتر
استا شتتکل ( )2و بتا استتتفاده از روابتط مثلثتتاتی در شترایط حالتتت
ماندگار ،اندازه و زاویه فاز ولتاژ تزریقشده توسط اینورتر ستری مطتابق
روابط ( )1تا ( )3خواهد بود [ .]3با توجه به روابط زیتر ،نحتوه کنتترل
زاویه قدرت در بهبود نامتعادلی ولتاژ در بخش بعدی بررسی میشود.

()3

()4

' cosθ
x  k cos δ  Vsa
a

()3

' sinθ
y  k sinδ  Vsa
a

VL  k

V sr2

ksinδ

V sra

sinδ
))
1  cos δ

((180  tan 1
90  δ
)
2

(Vsr  k 2. 1  cosδ

فرض کنید سیستم توزیع شامل  UPQCدر حال کار باشد و فیلترهتای
اکتیو سری و موازی هر دو در جبران ستازی تتوان راکتیتو بتار ستهیم
باشند .به عبارت دیگر ،فیلتر اکتیو سری با بهرهگیتری از کنتترلکننتده

V La
δ
θa

y

V 'sa sinθ a

V 'sa

φ sra

V sr1

kcosδ

x

Vsr  Vsr  sr  k 2. 1  cos δ

 -3بهکارگیری تئوری کنترل زاویه قدرت در بهبود
نامتعادلی ولتاژ

Serial no. 73

()5

2
2
) Vsra  (x  y

VL  Vs  V'L  k

()1
()2

شکل ( )3نمایش فازوری موردنیاز بترای محاستبات ریاضتی در حالتت
کمبود ولتاژ به همراه تغییر در زاویته فتاز را بتا جزئیتات بیشتتر نشتان
میدهد .همانطور که دیده میشود بهمنظور اصتالح نامتعتادلی ولتتاژ،
اینورتر بخش سری باید دو مؤلفه ولتاژ را به سیستم تزریق کند .مؤلفته
ولتاژ  Vsr1بهمنظور اصالح کمبود ولتاژ و مؤلفه  Vsr2جهت تنظیم زاویه
فاز ولتاژ و دستیابی به زاویه قدرت موردنیاز بهمنظتور جبتران ستازی
بخشی از توان راکتیو بار مورد نیاز است.
بر این اسا  ،اندازه و زاویه فاز ولتاژ سری تزریقی در شرایط
کمبود و نامتعادلی فاز ولتاژ با توجه به شکل ( )3و برای فاز  aبهصورت
زیر قابل حصول است:

' cos θ
V sa
a

شکل ( :)3دیاگرام فازوری ولتاژ فاز aجهت محاسبه ولتاژ سری موردنیاز برای
جبران هم زمان نامتعادلی ( کمبود ولتاژ به همراه تغییر فاز) و قسمتی از توان
راکتیو بار.

در رابطه ( V'sa ،)3فازور ولتاژ در فاز ( aقبل از جبران سازی) θa ،تغییر
زاویه فازور ولتاژ در فاز  aو  δزاویه قدرت است .بتا جایگتذاری روابتط
( )4و ( )3در رابطه ( )5مقدار اندازه ولتاژ سری برابر است با:
2

()3

) ' cos (δ  θ
Vsra  k 2  Vsra  2k Vsa
a

()0

'
' 2
Vsa
) )cos (δ  θa
(Vsra  k 1  ( Vsa )  2
k
k
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اگر اندازه ولتاژ مطلوب در شین بار برابر  kباشد ،با تعریف فاکتور
نوسانات ولتاژ بهصورت زیر خواهیم داشت:
Vs  k
k

()4

kf 

با در نظر گرفتن فاکتور  ،no=1+kfاندازه ولتاژ ستری تزریتقشتده
برابر است با:
()15

2
) Vsra  k 1  n o  2n ocos(δ  θa

برای محاسبه زاویه  φsraبا توجه به شکل ( )3و تعریف  noمیتوان
نوشت:
()11

sinδ  n osinθa
)
cos δ  n ocosθa

y
x

( sra  tan 1( )  tan 1

برای بیشبود ولتاژ نیز با طی روندی مشابه فوق میتوان به روابتط
زیر دست یافت:
()12
()31

()10

Vs  (1  k f ) VL

()14

ps  pL  Vs Is  VL IL cos L

در رابطه ( )14زاویه  ،φlزاویه بین ولتاژ و جریتان بتار و  cosφlضتریب
توان بار متصل به فیدر است .با جایگذاری رابطه ( )10در ( )14داریم:
()25

اکنون با جایگذاری رابطه ( )25در معادله ( )13توان اکتیو بختش
سری بهصورت زیر خواهد بود:
()21

)cos( δ  θ
) 1
()psr  (k IL cos L
1  kf

()22

)cos( δ  θ
) 1
1  kf

در معادله ( pL ،)22توان اکتیو بار متصل به سیستم است .بترای تتوان
راکتیو مبادله شده توسط قسمت سری داریم:

2
) Vsra  k 1  n o  2n ocos(δ  θa

()23

 sra 

()25

) Qsr  Vsr Is (sin sr.cosθ  cos sr.sinθ

1 y
1
π
π
n cos θ  cos δ
)
 tan ( )   tan ( o
x
2
2
n osinθ  sinδ

با توجه به شکل ( )3برای انحراف زاویه  θمنفی میتوان نوشت:
()24

 -2-3شارش توان در فیلتر اکتیو سری
در این قسمت شارش توانهای اکتیو و راکتیو در هر فتاز فیلتتر اکتیتو
سری مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس به کمک روابط حاصل از آن به
تخمین زاویه قدرت  δخواهیم پرداخت.
برای توان اکتیو مبادله شده از طریق بخش سری ( ،)psrبا توجه به
همفاز بودن ولتاژ منبع  Vsو جریان منبع  Isمیتوان نوشت:
()31

)psr = Vsr Is cos(φsr + θ

()14

)psr = Vsr Is (cosφsr.cosθ - sinφsr.sinθ
).sinθ

y
Vsr

.cosθ -

x
Vsr

( psr = Vsr Is

با جایگذاری  xو  yاز شکل ( )3و سادهسازی عبتارت حاصتل ،بتا
توجه به تعریف فاکتور  ،noرابطه ( )13بتهصتورت زیتر قابتل بازنویستی
است:
)psr  Is (cos(δ  θ)  Vs )  k Is (cos(δ  θ)  no

) sinθ

x
Vsr

cosθ 

y
Vsr

( Qsr  Vsr Is

و فاکتورگیری از  kو جایگتذاری Is

با جایگذاری xو  yاز شکل ()3
از رابطه ( )21در معادله فوق و سادهسازیهای ًزم ،مقدار توان راکتیو
مبادله شده توسط فیلتر اکتیو سری ( )Qsrبرابر است با:
()23

()31

(psr  pL

)Qsr  Vsr Is sin( sr  θ

روابط ( )15تا ( ،)13بهمنظتور تعیتین دامنته و فتاز ولتتاژ ستری
تزریقی توسط فیلتر اکتیو سری جهت جبران سازی همزمان نامتعادلی
ولتاژ و تسهیم توان راکتیو به نسبت معین بین فیلترهای اکتیو سری و
موازی در شرایط کمبود و بیشبود ولتاژ با انحتراف زاویتهای منفتی کته
دارای اندازهای بزرگتر از زاویته قتدرت  δباشتد ،متورد استتفاده قترار
میگیرند .برای سایر حالتها نیز روابط مشابهی قابل استخراج است.

()13

IL
cos L
) (1  k f

Is 

pL
)sin(δ  θ
1  kf

Qsr 

با انجام محاسباتی مشابه مراحل فوق میتوان دریافت کته تتوان-
های اکتیو و راکتیو در تمامی حالتهای ممکن ،مشتابه روابتط ( )22و
( )23است ،با این تفاوت که برای  θ>0عالمت بین  δو  θمنفی خواهتد
بود.

 -5بررسی روش کنترل ارائهشده برای UPQC
در این قسمت به بررسی کنترلکنندههتای موردنیتاز بترای فیلترهتای
اکتیو سری و موازی میپتردازیم .شتکل ( ،)5شتماتیک کلتی سیستتم
کنترل ارائهشده را نشان میدهد.
این بخش به سه زیر بخش تقسیم شده است .ازآنجاکه استتخراج
زاویه قدرت در روش معرفیشده از اهمیت ویژهای برختوردار استت ،در
زیربخش اول به چگونگی تولید زاویه  δبر اسا تئوری توان لحظتهای
تکفاز پرداخته میشود .سپس به معرفی کنترلکنندههای قسمتهای
سری و موازی میپردازیم.

اگر  UPQCفاقد تلفات فرض شود ،از برابری توانهای اکتیو بار و منبع
( )Ps=PLو با در نظر گرفتن ضریب توان واحد برای منبع و با توجه به
تعریف  kfاز رابطه ( )4میتوان نوشت:
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Vsabc
Vsrabc
k

G1-G6

PWM

Ref-Vsrabc

_

+

Vsr -abc
 sr -abc

V*srabc

δ

q Labc

VLabc

p Labc
iLabc

G1-G6

i

+

Ref- sabc

i*sabc

+

+

Pdc

Vdc

_

Vdc-ref

isabc

شکل ( :)5سیستم کنترل ارائهشده بهمنظور جبران سازی همزمان نامتعادلی ولتاژ و تسهیم توان بین فیلترهای اکتیو سری و موازی.

 -1-5استخراج زاویه قدرت
تعیین زاویه قدرت بین ولتاژ منبع و ولتتاژ بتار منتجته ،بتا استتفاده از
تئوری توان لحظهای (تئوری  ( p-qصورت میگیرد .مطابق اصول ایتن
تئوری با تغییر فاز هریک از ولتاژها و جریانهای یک سیستم سته فتاز
به میزان ( π/2پیشفاز یا پسفاز) میتوان چنین سیستمی را در قالتب
یک سیستم مجازی دو فاز بیان کرد .بهبیاندیگر ولتاژها و جریانهتای
هر فاز از سیستم سه فاز اصلی میتوانند سه سیستم دو فاز مستتقل از
یکدیگر تشکیل دهند .سیستم دو فاز منتجه میتواند در مختصتات αβ
بیان شود .بنابراین تئوری  p-qمورد استفاده در سیستتمهتای ستهفتاز
متعادل میتواند به فرم تکفاز برای سیستمهتای نامتعتادل بتهصتورت
مستقل مورد استفاده قرار گیرد .ولتاژها و جریانهتای واقعتی سیستتم
بهعنوان کمیتهای محور αدر نظر گرفته میشوند .درحالیکه ولتاژها و
جریانهای با پیشفازی یا پسفازی به میزان  ،π/2کمیتهای محتور β
را تشکیل خواهند داد .در این مقاله از مقادیر پسفتاز بترای ولتاژهتا و
جریانهای هر فاز بهمنظور دستیابی به سیستم دو فتاز استتفاده شتده
است .در فتاز  aولتاژهتا و جریتانهتا در مختصتات  αβبتهصتورت زیتر
قابلبیان هستند:
()23

 v (.t ) 
 v m.sin(.t ) 
v a   La

   

 v a  
(

.
t

)
v

  La
v m.cos(.t ) 
2 


()20

 i La(.t   l ) 
i a  

 
i  a  
  i La[(.t   l )  ]
2 


که  vmدامنه ولتاژ مطلوب در ترمینالهای بار است .برای فازهای  bو
نیز به همین صورت میتوان مؤلفههای ولتاژ و جریان در مختصتات αβ
را محاسبه کرد .بر ایتن استا  ،تتوانهتای اکتیتو و راکتیتو لحظتهای
بهصورت زیر خواهند بود:
c

()24

Serial no. 73

iαa 
 
iβa 

vβa 

vαa 

 pLa   vαa


q La    vβa

این توانها برای فازهای  bو  cنیز با رابطه فوق و تغییر در اندیس
 aقابل حصول هستند .توانهای اکتیو و راکتیو لحظهای هر فاز را
میتوان به مؤلفههای اصلی و هارمونیکی به فرم زیر تفکیک نمود:
()35

pL  p L  pL,qL  q L  qL

در معادله ( p L ،)35و  ، q Lنشاندهنده مؤلفههای  DCتوان و در
حقیقت مربوط به مؤلفههای اصلی توانهای اکتیو و راکتیو بار هستند،
درحالیکه  p Lو  ، q Lمؤلفه  ACتوانهای اکتیو و راکتیو بوده که
بیانگر مؤلفههای هارمونیکی توان هستند .مؤلفه اصلی توانهای لحظه-
ای اکتیو و راکتیو را میتوان بهوسیله یک فیلتر پائینگذر از  PLو qL
استخراج کرد .شکل ( ،)4نحوه استخراج زاویه قدرت را بر اسا تئوری
توان لحظهای تکفاز و مطابق رابطه ( )23نشان میدهد .در این شکل
پس از محاسبه توانهای اکتیو و راکتیو بار در هرفاز با استفاده از
تئوری توان لحظهای تکفاز ،درصدی از توان راکتیو بار به فیلتراکتیو
سری نسبت داده میشود .سپس با استفاده از رابطه ( )23زاویه قدرت
محاسبه میگردد .خروجی بلو  sin-1و همچنین زاویه فاز ولتاژ (،)θ
مقادیری جبری هستند ،بنابراین اختالف لحظهای این دو مقدار،
بهعنوان زاویه قدرت بهکار میرود .ازآنجاکه ولتاژهای سیستم
موردبررسی نامتعادل خواهند بود ،زوایای قدرت برای فازهای  bو  cنیز
بر همین اسا قابل استخراج هستند .برای جلوگیری از تزریق
بیشازحد توان راکتیو به فازهای سیستم ،از میان زوایای قدرت
بهدستآمده ،کوچکترین زاویه بهعنوان زاویه قدرت نهایی سیستم
انتخاب شده و در تولید سیگنالهای مرجع بخش سری مورد استفاده
قرار میگیرد.

 -2-5تولید سیگنالهای مرجع فیلتر اکتیو سری
شکل ( ،)3نحوه تولید سیگنال مرجع فیلتر اکتیو سری را برای فاز
 aنمایش میدهد .ابتدا ولتاژ هر فاز اندازهگیری شده و مقدار دامنه و
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p La

δa

+
_

-1

LPF

qsra
sin

p La
1+kfa

qsra

pLa

pL=vα.iα+vβ.iβ

iβa

qL= vα.iβ-vβ.iα qLa

LPF

X%

vβa

π/2

vLa=vαa
iLa=iαa

θa
Vsa

││Vsa

}1+{(│Vsa│-k)/k

k

شکل ( :)4تخمین لحظهای زاویه قدرت .δ

توان نامتعادل بار از دید منبع بهصورت توانهای سه فاز متعادل دیده
شود ،توان نامتعادل باید بین منبع ،سیستم  UPQCو بار ،متعادل
سازی شود ،بهگونهای که بار دیدهشده از جانب منبع بهصورت متعادل
دیده شود .توان راکتیو بار باید بهوسیله هر دو اینورتر سری و موازی
جبران سازی شود .سازوکار ارائهشده برای تولید سیگنالهای مرجع
فیلتر اکتیو سری ،تأمین بخشی از توان راکتیو بار را تضمین میکند.
بخش باقیمانده از توان راکتیو بار باید توسط فیلتر اکتیو موازی تأمین
گردد .متعادلسازی توان سیستم میتواند با ایجاد حاصل جمع مؤلفه
اصلی توانهای اکتیو لحظهای سهفاز و توزیع مجدد آن بهصورت
مساوی بین فازهای سیستم صورت گیرد .این ایده در قالب روابط
ریاضی به فرم زیر خواهد بود:
p L  p La  p Lb  p Lc
()31

زاویه فاز آن نسبت به محور همان فاز سنجیده میشود .سپس با
محاسبه مقدار فاکتور  ،noوجود کمبود و بیشبود ولتاژ در آن فاز
بررسی میگردد .اگر مقدار  noبزرگتر از یک باشد ،در آن فاز بیشبود
ولتاژ رخ داده است .درصورتیکه مقدار این فاکتور کمتر از یک باشد به
معنی وجود کمبود در ولتاژ فاز مورد بررسی است .سپس با سنجش
زاویه ولتاژ ( ،)θحالت سیستم مشخص میگردد (در سیستمهای واقعی
زاویه  θاغلب منفی خواهد بود) .با در دست داشتن زاویه قدرت  ،δبر
اسا روابط ( )15تا ( )13اندازه و زاویه فاز ولتاژ سری موردنیاز جهت
جبران سازی همزمان نامتعادلی ولتاژ و توان راکتیو موردنیاز در آن فاز
مشخص میگردد .بهمنظور سنکرون سازی ولتاژ تولیدی از خروجی
یک  PLLاستفادهشده است .تولید سیگنال مرجع برای فازهای  bو c
نیز مشابه فاز  aاست ،با این تفاوت که زاویه  φsrدر این فازها به
میزان˚ -125برای فاز  bو˚ +125در فاز  cجابجایی خواهد داشت.
سپس سیگنالهای مرجع تولیدشده  V*sr,abcبا ولتاژهای واقتعی
تزریقشده توسط ترانسفورماتور سری مقایسه شده و اختالف حاصل از
این مقایسه به سیستم مدوًسیون عرض پتالس  3وارد میشود تا
فرمانهای کلیدزنی اینورتر بخش سری صادر گردد.

p
p*s ph  L
3

()32

در رابطه ( p*s/ph ،)32توان مرجع در هر فاز بوده و این رابطه بیانگر این
حقیقت است که در تمامی شرایط مؤلفه اصلی توان اکتیو موردنیاز بار،
با کل توان اکتیو گرفتهشده از منبع برابر خواهد بود و حتی اگر جریان
بار نامتعادل باشد توانهای سه فاز ،متعادل باقی خواهند ماند .این امتر
موجب متعادل شدن جتریان منبتع خواهد شد .بنتابراین جریتانهتای
مرجع برای قسمت موازی که نشتاندهنتده سیستتم متعتادل ستهفتاز
باشند ،بر اسا تئوری توان لحظهای تکفاز و با استفاده از رابطه ()24
بهصورت زیر خواهند بود:

 -3-5تولید سیگنالهای مرجع فیلتر اکتیو موازی
ازآنجاکه جریانهای سیستم ممکن است به دلیل وجود بارهای
نامتعادل متصل به سهفاز شبکه متفاوت باشند ،مؤلفه اصلی توانهای
اکتیو و راکتیو لحظهای این سه فاز نیز متفاوت خواهند بود .برای آنکه

}n o  1  {( V sa  k)/k

Vsra

)1

Vsa
(

Sin

V*sra

)sin ( ω.t  sra

++

no δ θa

 sra

θa

Vsa

(1

Cos

sin ωt
cos ωt

PLL

شکل ( :)3نحوه تولید سیگنال مرجع فیلتر اکتیو سری.
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 p*  p

dc/ph 
 s/ph


0

()33

1
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i*sαa   vLαa


i*sβa    vLβa

vLβa 

vLαa 

در رابطه ( Pdc/ph ،)33مقدار توان اکتیو جتذبشتده از منبتع توستط
فیلتر اکتیو موازی و از هر فتاز استت کته جهتت تثبیتت ولتتاژ اتصتال
مشتر  DCدر مقتدار ثابتت متوردنظر و تتأمین تلفتات کلیتدزنی در
سیستم  UPQCمورد نیاز است .این تتوان ،از مقایسته ولتتاژ لحظتهای
اتصال مشتر  DCبتتا مقتدار مترجتتع و عبتور از کنتترلکننتده ،PI
حتاصل میشود .چون منبع نباید در تأمین توان راکتیو بتار مشتارکتی
داشته باشد ،مقدار توان راکتیو ،صتفر در نظتر گرفتته شتده استت .بتا
استفاده از کمیتهای محور  αکه معرف کمیتهای سیستم اصلی می-
باشند ،سیگنالهای مرجع فیلتر اکتیو موازی ،بهصورت زیر قابل تولیتد
خواهند بود:
.[p*s ph  pdc ph ] , j=a,b,c

()35

vαj
A xj

i*sj(t) 

که  Ax=V2Lα+V2Lβبرای هر فتاز استت .در ادامته مطتابق شتکل (،)3
سیگنالهای مرجع تولیدشده با جریانهتای انتدازهگیتریشتده منبتع
مقایسه و برای تولید پالس اینورتر موازی به کنترلکننده هیستترزیس
وارد میشوند.
Vdc-ref

+
Vdc

-

PI

+ Pdc

+

pL

Σ

p La
p Lb
p Lc

جدول ( :)1پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازی.
مقدار پارامتر
غذ

 305ولت مؤثر

Vsabc

 35هرتز

f

 324ولت

Vdc

 5455میکرو فاراد

Cdc

ظ

 1میلی هانری

Lsh

ص

 1میلی هانری

Lsr

 4اهم

Rsr

 35میکرو فاراد

Lsr

 4کیلوهرتز

fsw

ح

 -1-4تثبیت ولتاژ فیدر دارای بار حسا

ص DC

ک

به ولتاژ

در این قسمت ،فرض شده است که بار متصل بته سیستتم شتکل (،)1
سهفتاز متعتادل بتا مقتدار  14KW+j14KVARو ولتاژهتای ورودی فیتدر،
نامتعادل باشند ،بهگونهای که در فاز aبه میزان 25درصد بیشبود ولتتاژ
با تغییر زاویه˚ ،-15در فاز bبه میزان 15درصد کمبود ولتتاژ بتا تغییتر
زاویه˚ -14و در فاز  cکمبتود ولتتاژی بته میتزان  25درصتد بتا تغییتر
زاویه˚ -15رخ دهد .این تغییر زوایا نسبت به محورهای سیستم سه فاز
متعادل در نظر گرفته شده است .شکل ( )0ولتاژ قسمتهتای مختلتف
سیستم در خالل شبیهسازی را نشان میدهد.

VLabc

iLabc

1/3

isabc
Aa

* -+
isa 

Ref-isa

Ab

i*sb 

Ref-isb

Ac

i*sc 

Vsa

Vsb

Vsc






-+

-+

G1-G6

Ref-isc

شکل ( :)3نحوه تولید سیگنالهای مرجع فیلتر اکتیو موازی.

 -4نتایج شبیهسازی
در این بخش ،کارایی الگوریتم کنترلی ارائهشتده بترای  UPQCتوستط
شبیهسازی به کمک نرمافزار  Matlab/Simulinkدر شرایط نامتعادلی و
اعوجاجات ولتاژ و جریان مورد ارزیتابی قترار گرفتته استت .در فرآینتد
شبیهسازی ،نتتایج قبتل و بعتد از عملکترد  ،UPQCدر سیستتم متورد
بررستی قتترار گرفتتته و عملکتترد دینتتامیکی سیستتتم  UPQCدر حتین
تغییرات بار سیستم و در محیط هتارمونیکی نیتز ارزیتابی شتده استت.
جدول ( ،)1پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازی را نشان میدهد.

شکل ( :)0نتایج حاصل از بهکارگیری روش کنترل ارائهشده در سیستم سهفاز
سهسیمه؛ (الف) ولتاژ ابتدای فیدر( ،ب) ولتاژ سری تزریقشده( ،ج) ولتاژ بار
منتجه( ،د) زاویه فاز ولتاژهای شین بار( ،و) ولتاژ اتصال مشتر .DC

شکل ( )0نشان میدهتد کته علیترغم وجتود نامتعتادلی در ولتاژهتای
ورودی فیدر ،فیلتر اکتیو سری ،پس از تثبیت ولتتاژ اتصتال مشتتر
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 DCدر مقدار مرجع ( 324ولت) ،با تزریق ولتاژهایی بتا دامنته و زاویته
فاز مناسب ،ولتاژهای شین بتار را در مقتدار مطلتوب تنظتیم متیکنتد
بهگونهای که اندازه ولتاژها در مقدار  315ولتت و زاویته آن نستبت بته
محور هر فاز در مقدار زاویه قدرت  δتثبیت شود .ازآنجاکه زاویه قتدرت
برابر˚ 10/3است ،فاز ولتاژهای  aو  bو  cمیبایست به ترتیب در زوایای
˚151/5˚،10/3و ˚ 130/3تثبیت شود .مالحظه میشود که این امر نیز
محقق شده است .بنابراین با بتهکتارگیری روش پیشتنهادی ولتاژهتای
شین بار دارای دامنه برابر و اختالف فاز˚ 125میباشند.
شکل ( ،)4جریتان قستمتهتای مختلتف سیستتم را نشتان متیدهتد.
مالحظه میشود که بدون حضور  UPQCدر سیستم ،به دلیل نامتعادل
بودن ولتاژ ابتدای فیدر ،جریان بار نیز نامتعادل است شکل ( -4الف) .با
ورود  UPQCبه مدار ،متعادل شدن ولتاژ بتار ،موجتب متعتادل شتدن
جریان بار و بهتبع آن جریان منبع میگردد .در این حالت فیلتر اکتیتو
موازی با تزریق جریان مناسب ،بخش معینی از توان راکتیو بار را تأمین
میکند ،شکل ( -4ب تا د) .سنجش اندازه و زوایای فاز جریانها نشتان
میدهد که در این حالت جریان بتار و جریتان ابتتدای فیتدر ،ستهفتاز
متعادل بوده و اعوجاج هارمونیکی کل 5جریان منبع برابر  3/54درصتد
است.

استفاده بهینه از ظرفیت بهساز کیفیت توان ...

توان جذبشده از ابتدای فیدر تنها شامل مؤلفه اکتیو بوده،
بهعبارتدیگر ضریب توان منبع به مقدار واحد رسیده است.

شکل ( :)15تبادل توانهای اکتیو (منحنی توپر) و راکتیو (منحنی خطچین)
بین قسمتهای مختلف سیستم برای؛ (الف) بار( ،ب) فیلتر اکتیو موازی( ،ج)
فیلتر اکتیو سری( ،د) ورودی فیدر.

نامتعادلی سیستم در قالب فاکتور نامتعادلی )UF(4قابل بیان
است .طبق تعریف ،حداکثر انحراف از مقدار متوسط ولتاژها و یا
جریانهای سهفاز تقسیم بر متوسط مقدار ولتاژها یا جریانهای سهفاز
برحسب درصد ،شاخصی برای بررسی میزان نامتعادلی سیستم است
[ .]15جدول ( ،)2این شاخص را برای سیستم موردبررسی قبل و بعد
از جبران سازی سیستم نشان میدهد .البته این شاخص تنها شامل
نامتعادلی اندازه ولتاژها و جریانهای سیستم است .مشاهده میشود
کته میزان نتامتعادلی سیستم بتا بتهکارگیری سیستم کنترلی ارائهشده
بهشدت کاهش مییابد.
جدول ( :)2شاخصهای نامتعادلی سیستم.
در حضور UPQC
UF

1332

)VL(v

)IL(A

315312

54344

351321

55353

350314

54324

بدون حضور UPQC
UF

25313

)V(v

)IL(A

فاز

33233

45334

a

234323

51352

b

250323

33353

c

 -2-4بررسی کارایی سیستم کنترل در تغییرات بار و در
محیط هارمونیکی
شکل ( :)4نتایج حاصل از بهکارگیری روش کنترل ارائهشده در سیستم سهفاز
سهسیمه؛ (الف) جریان بار بدون بهکارگیری ( ،UPQCب) جریان بار در حضور
( ،UPQCج) جریان تزریقشده توسط فیلتر اکتیو موازی( ،د) جریان ابتدای
فیدر.

شکل ( ،)15تبادل توانهای اکتیو و راکتیو را در قسمتهای
مختلف سیستم نشان میدهد .مالحظه میشود که فیلتر اکتیو سری
بخش معینی از توان راکتیو بار را تأمین کرده است و بقیه توان راکتیو
موردنیاز بار توسط بخش موازی تأمین شده است .بدینصورت از
ظرفیت اینورتر بخش سری که در شرایط عادی کاربردی ندارد استفاده
شده و این امر موجب کاهش ظرفیت اینورتر قسمت موازی میگردد.
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بهمنظور بررسی کتارایی دینتامیکی سیستتم کنتترل ارائتهشتده ،طتی
تغییرات ناگهانی بار و همچنین در محیط هارمونیکی ،فرض شتده کته
بتتار سیستتتم در ابتتتدا بتتهصتتورت بتتار ستتهفتتاز متعتتادل بتتا مقتتدار
 14KW+j14KVARبه همراه پل یکسوساز دیودی متصتل بته بتار  RLبتا
مقتتدار  4KW+j15KVARباشتتد .همچنتتین ولتاژهتتای نامتعتتادل ورودی
سیستم دارای  25درصد بیشتبود بتا زاویته˚ +15در فتاز  15 ،aدرصتد
کمبود با زاویه˚ -14در فاز  bو  25درصد کمبود با زاویه˚ +15در فاز c
در نظر گرفته شده است .در لحظه  5/1ثانیه بار سهفتاز متعتادل دچتار
تغییری به میزان  155درصد شده است .شکل ( )11ولتاژ بختشهتای
مختلف سیستم را طی این تغییرات نمایش میدهد.
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استفاده بهینه از ظرفیت بهساز کیفیت توان ...

شکل ( :)12بررسی رفتار دینامیکی سیستم کنترلی در خالل تغییرات بار در
محیط هارمونیکی؛ (الف) جریان بار( ،ب) جریان فیلتر اکتیو موازی( ،ج)
جریان ورودی فیدر.
شکل ( :)11بررسی رفتار دینامیکی سیستم کنترلی در خالل تغییرات بار؛
(الف) ولتاژ ابتدای فیدر( ،ب) ولتاژ تزریقشده توسط فیلتر اکتیو سری( ،ج)
ولتاژ بار( ،د) ولتاژ اتصال  DCمشتر ( ،ه) زاویه قدرت .δ

مالحظه میشود که ولتاژ اتصال  DCمشتر در خالل این تغییرات در
مقدار مرجع  324ولت ثابت باقی مانده است (شکل -11د) .فیلتر اکتیو
سری با تزریق ولتاژهای سهفاز با انتدازه و زوایتای مناستب ،عتالوه بتر
اصالح دامنه ولتاژ بار باعث ایجاد تعادل در زاویه فاز ولتاژها شده است،
شکل( 11ب و ج) .در خالل تغییرات زاویه قتدرت ،زاویته ولتتاژ فتاز a
همواره برابر  δبوده و اختالف آن بتا زوایتای فازهتای  bو  cبته ترتیتب
برابر˚ -125و˚ +125است .بنابراین ولتاژ در ترمینالهای بتار ،متعتادل
خواهد بود .وجود فیلترهای پائینگذر در روش تئتوری تتوان لحظتهای
عاملی برای ایجاد تأخیر در پاسخ سیستم است .برای کاهش این تأخیر
میتوان از روش تبدیل موجک جهت استخراج پارامترهتای متورد نیتاز
استفاده کرد.
شکل ( ،)12جریان عبوری از بخشهای مختلتف سیستتم را در متدت
این تغییرات نشان میدهد .جریان بار در سیستم جبران سازی نشتده،
در قسمت (الف) نمایش داده شده است .مطابق قسمتهای (ب) و (ج)
شکل ( ،)12با تزریق جریان سهفاز مناسب توسط فیلتر اکتیتو متوازی،
جریان بار به جریان سهفاز متعادل تبدیل شده و چون بار سیستم سته
فاز متعادل است ،جریان منبع نیز بهصورت سته فتاز متعتادل درآمتده
است .درصد اعوجاج هارمونیکی کل در جریانهای بار و منبع در شکل
( ،)13نمایش داده شده است .اعوجاج هارمونیکی کتل در حتداکثر بتار
برابر  23/31درصد است .این مقدار پس از جبران ستازی توستط روش
پیشنهادی برای جریان منبع به  3/33درصد رسیده است.

شکل ( :)11درصد اعوجاج هارمونیکی جریانهای بار و منبع.

شکل( ،)15شارش توانهای اکتیو و راکتیو را در قسمتهای
مختلف سیستم نشان میدهد.

شکل ( :)15تبادل توانهای اکتیو (منحنی توپر) و راکتیو (منحنی خطچین)
بین قسمتهای مختلف سیستم؛ (الف) بار( ،ب) فیلتر اکتیو موازی( ،ج) فیلتر
اکتیو سری( ،د) ورودی فیدر.
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هدف ،متعادلسازی ولتاژ و جریان سیستم و ایجاد ضریب توان
واحد برای منبع تغذیه بوده و نتایج این بخش حصول این اهداف با
استفاده از روش پیشنهادی را تأیید میکند .در اینجا از ولتاژ متعادل
شده منبع برای تولید سیگنالهای مرجع بخش موازی( ،شکل ())3
استفاده شده است .با این کار ضریب توان منبع به مقدار واحد خواهد
رسید.

 -3بررسی مقادیر نامی فیلترهای اکتیو

4
x 10
X: 0.16
Y: 1.486e+04

2

(الف)

1
0

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08
2000
1500

X: 0.1601
Y: 833

1000

(ب)

500

S = P 2 + Q2

0

در رابطه ( )34پارامتر  ،Sمعرف ظرفیت اینورتر و پارامترهای  Pو  Qبه
ترتیب نشاندهنده توان اکتیو و راکتیو مبادله شده توسط هتر اینتورتر
است.
با توجه به قسمتهای (الف) و (ب) از شکل ( ،)14برای حالتی که
از ظرفیت اینورتر سری در جبران سازی توان راکتیو بار استفاده نشود
(بدون استفاده از روش کنترل پیشنهادی) ،مقادیر ظرفیت اینورتر
قسمتهای موازی و سری با استفاده از ( )34به ترتیب برابر است با:

0.2

20000
X: 0.16
Y: 1.053e+04

Ssh = 0 / 162 + 10 / 52 = 10 / 5KVAR

10000

(الف)

5000
0

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

6000
X: 0.16
Y: 5292

4000

(ب)

2000

Ssr = 0 / 022 + 5 / 32 = 5 / 3KVAR

مقادیر نامی اینورتر موازی عمدتا وابسته به میزان جریان جبران
سازی تزریقشده توسط این بخش است ،این امر نیز بهنوبه خود با
میزان توان راکتیو جذبشده توسط بار سیستم رابطه مستقیم دارد.

-5000

0
0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

)Psr , Qsr (W,Var

اگر از ظرفیت اینورتر قسمت سری در جبران سازی توان راکتیو
بار استفاده شود (استفاده از روش کنترل پیشنهادی) ،با جایگذاری
مقادیر توانهای اکتیو و راکتیو از قسمتهای (الف) و (ب) شکل (،)13
مقدار ظرفیت موردنیاز برای اینورترهای موازی و سری به ترتیب برابر
است با:

15000

)Psh , Qsh (W,Var

Ssr = 0 / 72 + 0 / 82 = 1KVAR

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

شکل ( :)11تبادل توانهای اکتیو و راکتیو توسط اینورترهای سری و موازی
بدون استفاده از روش کنترل پیشنهادی؛ (الف) اینورتر موازی( ،ب) اینورتر
سری.

Ssh = 0 / 82 + 14 / 92 = 14 / 9KVAR

Serial no. 73

)Psh , Qsh (W,Var

()34

ظرفیت اینورتر سری عمدتا تحت تأثیر درصد جبران سازی
کمبود /بیشبود ولتاژ قرار دارد .ازآنجاکه ظرفیت اینورتر مورداستفاده در
قسمت سری از پیش تعیین شده است ،با بهکارگیری روش کنترل
پیشنهادی در جبران سازی همزمان نامتعادلی ولتاژ و قسمتی از توان
راکتیو بار توسط این بخش ،از ظرفیت این قسمت به نحو مطلوبتری
استفاده شده و این امر موجب کاهش مقادیر نامی اینورتر قسمت
موازی خواهد شد .شکل ( ،)13ولتاژ و جریان خروجی اینورتر فیلتر
اکتیو موازی را نشان میدهد .با استفاده از این پارامترها میتوان مقادیر
نامی کلیدهای مورد نیاز را تخمین زد.

)Psr , Qsr (W,Var

در این قسمت ،هدف بررستی مقتادیر نتامی فیلترهتای اکتیتو ستری و
موازی ،با و بدون استفاده از روش پیشنهادی و مقایسه ایتن دو حالتت
است .برای این منظور ،بار سیستم را بهصورت سهفاز متعادل بتا مقتدار
 14KW+j14KVARدر نظتتتتر گرفتتتتته و ولتتتتتاژ نامتعتتتتادل ورودی را
بهصورت 25درصد بیشبود با زاویه˚ +15در فاز  15 ،aدرصد کمبتود بتا
زاویه˚ -14در فاز  bو  25درصد کمبود با زاویه˚ +15در فتاز  cدر نظتر
میگیریم .منحنی توانهای اکتیو و راکتیو بخشهای سری و موازی در
این دو حالت در شکلهای ( )14و ( )13نشان داده شده استت .در هتر
دو حالت ،فیلتر اکتیو سری نامتعادلی ولتاژ ورودی را اصالح متیکنتد.
برای محاسبه مقدار ظرفیت هر اینورتر در هریتک از ایتن دو حالتت از
رابطه ( )34استفاده میشود.

استفاده بهینه از ظرفیت بهساز کیفیت توان ...

-2000

شکل ( :)11تبادل توانهای اکتیو و راکتیو توسط اینورترهای سری و موازی با
استفاده از روش کنترل پیشنهادی؛ (الف) اینورتر موازی( ،ب) اینورتر سری.
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شکل ( :)11ولتاژ و جریان خروجی اینورتر فیلتر اکتیو موازی( ،الف) ولتاژ فاز
( ،aب) جریان فاز .a

جدول ( ،)3برخی از قابلیتهای سیستم کنترل پیشنهادی را در
مقایسه با روش ارائهشده در [ ،]12مورد بررسی قرار میدهد .در
حقیقت ،روش ارائهشده در این مقاله ،با بهرهگیری از کنترل زاویه
قدرت ،قابلیت اصالح همزمان نامتعادلی ولتاژ (با و بدون تغییر در زاویه
فاز) ،تسهیم توان راکتیو بار بین فیلترهای اکتیو سری و موازی و
جبران سازی نامتعادلی و هارمونیک جریان بار را به سیستم UPQC
افزوده است .همچنین از معادًت بخش ،1-3مشخص است که این
روش قادر به اصالح کمبود /بیشبود ولتاژ نیز است.
جدول ( :)1مقایسه روش پیشنهادی با روش ارائهشده در مرجع [ ]11در
جبران سازی مسائل کیفیت توان.
روش پیشنهادی

روش مرجع []12

قابلیت موردنظر

✓

_

کمبود /بیشبود ولتاژ

✓

_

نامتعادلی ولتاژ

✓
✓
✓
✓

_

نامتعادلی دارای تغییر در فاز

✓
_

تسهیم توان راکتیو بار
نامتعادلی جریان

✓

هارمونیک جریان

 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،روشی بهمنظور اصالح نامتعادلی ولتاژ همزمان با جبران
سازی بخشی از توان راکتیو بار از طریق اینورتر سری ،بر مبنای
تئوریهای توان لحظهای تکفاز و کنترل زاویه قدرت ارائه شده است.
تحلیل ریاضی موردنیاز بهمنظور تعیین دامنه و زاویه فاز ولتاژ سری
مناسب جهت جبران سازی همزمان این دو پدیده کیفیت توان ،در
قالب نمایش فازوری ولتاژها ارائه و روابط مورد نیاز استخراج شده است.
نتایج حاصل از شبیهسازی در سیستم سهفاز سهسیمه با بار
متعادل و در محیط هارمونیکی نشان میدهد که سیستم ارائهشده
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قابلیت کنترل نامتعادلی ولتاژ (کمبود /بیشبود نامتقارن ولتاژ به همراه
تغییر در زاویه فاز) و تأمین بخشی از توان راکتیو بار توسط اینورتر
سری را دارد .این امر موجب استفاده بهتر از ظرفیت اینورتر سری و
کاهش مقادیر نامی اینورتر موازی میگردد .بهعالوه نتایج حاصل از
شبیه سازی کارایی این سیستم کنترلی در خالل تغییرات بار را به
اثبات میرساند .کنترلکننده قسمت موازی نیز به خوبی هارمونیک و
نامتعادلی جریان بار (در صورت وجود) را جبران سازی کرده و بخش
باقیمانده از توان راکتیو بار را تأمین میکند.
بنابراین ،سیستم کنترل پیشنهادی در عین سادگی ،عالوه بر
کاهش هزینه کلی سیستم بهساز یکپارچه کیفیت توان ،قابلیت جبران
سازی همزمان نامتعادلی ولتاژ دارای تغییر در زاویه فاز و کمبود/
بیشبود ولتاژ ورودی توسط قسمت سری و همچنین هارمونیک و
نامتعادلی جریان بار توسط قسمت موازی و نیز جبران سازی توان
راکتیو بار از طریق تسهیم توان بین فیلترهای اکتیو سری و موازی را
دارد.
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