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 فیلتر اکتیون روش، یپردازد. در امی (UPQC) ت توانیفییکپارچه ک بهسازجهت استفاده بهینه از ظرفیت جدید این مقاله به معرفی روشی  چكیده:
نامتعادلی ولتاژ  یجبران سازشود که عالوه بر ای کنترل میگونهه قدرت بهیای و کنترل زاوهای توان لحظهری تئورییکارگهبا ب UPQCسری 

 تغییرات ازآنجاکهم شود. یز با قسمت موازی سهیو بار نین توان راکتیه فاز ولتاژهای سه فاز( در تأمیر در زاوییتغ به همراهشبود نامتقارن ی)کمبود/ ب
از حداکثر ظرفیت اینورتر سری  ،در شرایط عادی سیستم د،شوبندی میهای توزیع دستهسیستم مدت کوتاهی کیفیت توان عنوان پدیدهولتاژ به
ن امر یصورت مؤثرتری استفاده شده و اتم، از ظرفیت اینورتر بخش سری بهاین روش، در شرایط عادی سیس یریکارگ بهبا برداری نخواهد شد. بهره

ج آن با استفاده از یقرار گرفته و نتا یموردبررس شده ارائهاضی روش یل ریتحلدر این مقاله  گردد.ینورتر بخش موازی میر نامی ایباعث کاهش مقاد
 سازی شده است.ادهیپتوزیع نوعی  ستمیس یک بر روی MATLAB/SIMULINKافزار نرم

ای، کنترل زاویه قدرت، نامتعادلی ولتاژ، یکپارچه کیفیت توان، تئوری توان لحظه بهساز فیلترهای اکتیو قدرت، کنترل توان راکتیو، :كلیدی های واژه
 .هارمونیکی یجبران ساز

Optimal operation of Unified Power Quality Conditioner 

(UPQC) in order to simultaneous voltage unbalance and load 

reactive power compensation 
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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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 مقدمه -1
استتفاده از   ع،یو رشد صنا عیتوز ستمیبا گسترش س ریدر چند دهه اخ

امتر موجتب بتروز     نیت و ا افتته ی شیافتزا  یرخطت ینامتعادل و غ یبارها
 ان،یت و اعوجاج در جر ینامتعادلبروز  ازجملهتوان،  تیفیک رد یمشکالت
 ستتم یس هیت در ولتاژ تغذ یو نامتعادل کیهارمون جادیاو  شبودیکمبود/ ب

 مستائل  نیا یجبران سازمنظور صورت گرفته به یهاشده است. تالش
 یکینتام ید ابیت منجر شد. باز یو مواز یسر ویاکت یلترهایف یبه معرف
منظتور  بته  رد،یت گیقترار مت   یبتردار مورد بهره یصورت سرکه به 1ولتاژ
 شتبود یاز کمبود/ ب یریشگیسطح ولتاژ بار در مقدار مطلوب و پ تیتثب

    زیت ن 2یکیستاز ستنکرون استتات   گرفت. جبتران  ولتاژ مورد استفاده قرار
 بیبتار، بهبتود ضتر    ویراکت توان یجبران سازو جهت  یصورت موازبه

قرار  یبرداربهره مورد ولتاژ کریلیف و انیجر کیهارمون یجبران ساز قدرت،
 .[1] گرفت

 یلترهتا یف بیت کته از ترک  3تتوان  تیفیک کپارچهی بهساز ،در ادامه
 ،شتود یحاصتل مت   DCاتصتال مشتتر     قیاز طر یو مواز یسر ویاکت
ً  در ستمت    یمواز ویاکت لتریف، (1) شد. مطابق شکل یمعرف که معمتو

 یجبتران ستاز  ماننتد   بار، انیشود، مشکالت مربوط به جریبار نصب م
  ان،یت جر کیت هارمون یجبتران ستاز  تتوان،   بیضتر  بهبتود  و،یراکت توان

 یجبران سازو  DCولتاژ اتصال  تینول، تثب میس انیجر یجبران ساز
کته   یستر  ویاکت لتریف کهیحالبار را بر عهده دارد. در انیجر ینامتعادل
منبع  کیعنوان به شود،یم متصل دریبه ف یترانسفورماتور سر لهیوسبه

در ولتتاژ ماننتد    جادشتده یامشتکالت   عمتل کترده و   شتده  کنترلولتاژ 
 یازتران ست تجبت اژ را تولتت  کتر یلیو ف شبودیاژ، کمبود/ بتولت کیهارمون
  [.3، 2] دینمامی
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 یکپارچه کیفیت توان متصل به سیستم توزیع. بهساز(: 1) شکل

اثرات نامطلوب بر عملکترد بارهتای حستا      دلیل بهکمبود ولتاژ 
 بهع است.  های توزیمشکالت کیفیت توان در سیستم ترین مهمیکی از 
 [.5] ، کمبود ولتاژ با تغییر در فاز نیز همراه استX/Rنسبت  دلیل

کمبود ولتاژ )بدون تغییر  سازی جبراندر  مورداستفادههای روش 
/ در فاز فازدر فاز( شامل روش کنترل توان اکتیو )تزریق ولتاژ سری هم

 ویت راکت کنترل توان ،UPQC-P [4 ،3]با ولتاژ اصلی( موسوم به  مخالف
UPQC-Q [3 ،0 ،]ق ولتاژ سری عمود بر ولتاژ اصلی( موستوم بته   ی)تزر
نه خاص نستبت  یه بهیاوق ولتاژ سری در زی)تزر یحداقل بارگذارروش 

زمتان  هم[ و روش تبادل 4] UPQC-VAminبه ولتاژ اصلی( موسوم به 
ه ختاص نستبت بته    یق ولتاژ سری در زاوی)تزر یوو و راکتیهای اکتتوان

  [.11،15] است UPQC-S ولتاژ اصلی( موسوم به

 جبتران گونه دخالتی در فیلتر اکتیو سری هیچ UPQC-P در روش
بیشتبود   اصالحتوانایی  UPQC-Qروش توان راکتیو بار ندارد. در  سازی
روش حتتداقل  رامتون یپ تحقیقتات صتورت گرفتته   نتدارد.  وجتود  ولتتاژ  
 UPQC یستر  ویت اکت لتتر یف نته یبه یبارگذار طیشرا یبر رو ،یبارگذار
کته در   لیت دل نیت کمبود ولتتاژ تمرکتز دارد. بته ا    طایدر شر خصوص به
فتاز  هتم  یبتا ولتتاژ اصتل    ،شتده  تزریق یولتاژ، مؤلفه سر شبودیب طیشرا

بتا   ولتتاژ  کمبود طیدر شرا آمده دست به یآمپر بارگذارنخواهد بود، ولت
 شتتبودیب طیشتترا ی استتتفاده دربتترا UPQC-VAminاستتتفاده از روش 

  .نیست نهیبه ،ولتاژ

قدرت جهت  هیموسوم به کنترل زاو یروشبه معرفی  ،[12] مرجع
 ویت اکت لتتر یروش هرگتاه ولتتاژ ف   نی. مطابق اپردازدمی UPQCکنترل 
فتازور ولتتاژ منبتع و بتار در      نیب هیکنترل شود که زاو یاگونهبه یسر

 رد،یت قرار گ یاتوان لحظه یتئور یریکارگه، حاصل از بδ مقدار مناسب
بتار را جبتران خواهتد     ویت از توان راکت یقسمت ،یبخش سر ویاکت لتریف

 یقستمت متواز   نتورتر یا VAموجب کاهش مقدار  قیطر نیکرد و از ا
سازی شده است، که بر همین مبنا پیاده  UPQC-Sاما روش .گرددیم

   راکتیتو بتار بته   با تستهیم تتوان    زماننامتعادلی ولتاژ، هم اصالحامکان 
 نامتعادلی و هارمونیک جریان را ندارد. همراه

شتده  ای بستط داده  گونهه قدرت بهدر این مقاله روش کنترل زاوی
همزمتان نامتعتادلی )کمبتود/     یجبتران ستاز  منظتور  است که از آن به

تغییر در زاویه فتاز( و بخشتی از تتوان راکتیتو بتار       شبود ولتاژ دارایبی
      زتوسط اینورتر سری استتفاده گتردد. کنتترل فیلتتر اکتیتو متوازی نیت       

کرده  یساز جبراناست که نامتعادلی و هارمونیک جریان را  ایگونهبه
 .دیت نمایمشتر  را در مقدار مطلوب تثب DCو ولتاژ اتصال 

 ه قدرتیمفهوم کنترل زاو  -2

ولتتاژ   شبودیدرصد کمبود/ ب ممیتوسط مقدار ماکز UPQC ینام ریمقاد
ولتتاژ در   شبودیکمبود و ب ازآنجاکه[. 13] گرددیم نیمع یجبران ساز

از  یعملکترد عتاد   طیدر شترا  باشند،یم مدت کوتاه ییهادهیپد ستمیس
شتود.  ینم یبرداربهره نهیصورت بهبه یسر ویاکت لتریف نورتریا تیظرف

   منبتع و بتار   یولتاژهتا  نیبت  هیقدرت اگر زاو هیمطابق روش کنترل زاو
 ریبتر مقتاد   یبار بدون اثرگتذار  ویطور مناسب کنترل شود، توان راکتبه
بته نستبت    یو متواز  یستر  ویاکت یلترهایف نی، بUPQC ستمیس ینام
 نیت ا یکلت  دهیا (2) شکل یفازور اگرامی[. د12] گرددیم میتقس نیمع

 . کشدیم ریروش را به تصو
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 .UPQCنمایش فازوری روش کنترل زاویه قدرت در سیستم  (:2) شکل

 طیعنوان مرجتع فتازور در شترا   به Vsگرفتن ولتاژ منبع  در نظربا 
 کستان یدامنه و فاز  یدارا  VL و ولتاژ بار Vsولتاژ منبع  ،یکارکرد عاد

از  ی،و متواز  یستر  یهاقسمت نیبفاصله ناچیز  لیبه دلخواهند بود ) 
 UPQCبر آن است که  ضفرنیز نظر شده و صرف این قسمتامپدانس 
 هیت اختتالف زاو  کی جادیا یبار نصب شده است(. اکنون برا یکیدر نزد
-را به Vsrولتاژ  دیاب یسر ویلتراکتیولتاژ منبع و ولتاژ بار منتجه، ف نیب

'Vکند که ولتاژ بار منتجه  قیتزر یاگونه
L مقدار دامنته مطلتوب    یدارا

 فازور جریان بار از ییجابجا باشد. این امر موجب  δقدرت هیبا زاو یقبل
IL  بهI'

L    با حفظ همان مقدار زاویه فتاز بتار φL       نستبت بته ولتتاژ بتار
نستبت بته فتازور ولتتاژ منبتع از      بنابراین زاویه فاز مؤثر بار  خواهد شد.
 یتوان راکتیو تزریقت  جهیدرنتتغییر خواهد کرد و  β=φL-δ به φL مقدار

قدرت  هیزاو جادیبا ا گرید عبارت به .ابدییکاهش می توسط اینورتر مواز
δ ویت راکتتوان  ینیمقدار مع یسر ویلتراکتیمنبع و بار، ف یولتاژها نیب 
بتر  باشتد،   kبار برابتر   نالیمطلوب در ترماگر اندازه ولتاژ  کند.یم دیتول

حالتتت  طیدر شترا  یو بتا استتتفاده از روابتط مثلثتتات   (2) شتتکل استا  
مطتابق   یستر  نورتریتوسط ا شده قیتزرفاز ولتاژ  هیماندگار، اندازه و زاو

، نحتوه کنتترل   زیتر  با توجه به روابط [.3] خواهد بود (3( تا )1) روابط
 .شودادلی ولتاژ در بخش بعدی بررسی میزاویه قدرت در بهبود نامتع

L s L
' kV V V         (1)  

sr sr sr

1

k 2. 1 cos δV V

sinδ
                                 (180 ( ))tan

1 cos δ





   

  


                     (2)  

sr
90 δ

k 2. 1 cosδ ( )V
2

 
        (3)  

ه قدرت در بهبود یتئوری کنترل زاو یریکارگ به -3
 نامتعادلی ولتاژ 

 یلترهتا یدر حال کار باشد و ف UPQCشامل  عیتوز ستمیس دیفرض کن
 میبتار سته   ویت تتوان راکت  یجبران ستاز هر دو در  یو مواز یسر ویاکت

کننتده  از کنتترل  یریت گبا بهره یسر ویاکت لتری، فگرید عبارت به. باشند

 قیت تزر یاگونته را بته  یقدرت، ولتاژ ستر  هیکنترل زاو یبر تئور یمبتن
 مقتدار بته  ، آمتده  دستت  بته منبع و ولتاژ بتار   ولتاژ نیب هیکه زاو کندیم

در ادامه این بخش روش محاسبه ولتاژ و تتوان  . ابدی شیافزا δ مشخص
 .ری آورده شده استجاری در فیلتر س

 محاسبه ولتاژ فیلتر اکتیو سری  -3-1

 در حالتت  یاضت یمحاستبات ر  یبترا  ازیموردن یفازور شینما (3) شکل
    نشتان  شتتر یب اتیت را بتا جزئ  ه فتاز یت ر در زاوییتغ به همراهکمبود ولتاژ 

ولتتاژ،   ینامتعتادل  اصتالح منظور شود بهیم دهیطور که ددهد. همانیم
کند. مؤلفته   قیتزر ستمیدو مؤلفه ولتاژ را به س دیبا یبخش سر نورتریا

 هیزاو میجهت تنظ Vsr2کمبود ولتاژ و مؤلفه  اصالحمنظور به Vsr1ولتاژ 
 یجبتران ستاز  منظتور  به ازیموردنقدرت  هیبه زاو یابیفاز ولتاژ و دست

 .است ازیبار مورد ن ویاز توان راکت یبخش
 طیدر شرا یقیتزر یفاز ولتاژ سر هیاندازه و زاو ،اسا  نیا بر
 رتصوبه a و برای فاز (3) فاز ولتاژ با توجه به شکل ینامتعادل کمبود و

 :قابل حصول است ریز

(5) 2 2
sra )(x yV   

(4) sa a
'x k cos δ  cosV θ  

(3) sa a
'y k sinδ  sinV θ  

 

sraφ

sr1V

sa
'V

aθ

δ

LaV sraV
sr2V

ksinδ

sa a
' sinV θ

y

kcosδ

x
sa a
' cosV θ

L kV            

 
برای  ازیموردنجهت محاسبه ولتاژ سری  a(: دیاگرام فازوری ولتاژ فاز3) شکل

زمان نامتعادلی ) کمبود ولتاژ به همراه تغییر فاز( و قسمتی از توان جبران هم
 راکتیو بار.

'V، (3) در رابطه
sa فازور ولتاژ در فاز a  (یجبران ساز)قبل از ،aθ  تغییر

 روابتط  یگتذار یبتا جا . استزاویه قدرت  δو   a زاویه فازور ولتاژ در فاز
 :برابر است با ی( مقدار اندازه ولتاژ سر5) ( در رابطه3) ( و4)

22
sra sra sa a

'2k cos (δ )V V V θk        (3)  

2
sasa

sra a

'' VVk 1 2( )cos (δ )V θ( )
kk

        (0)  
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فاکتور  فیباشد، با تعر kبار برابر  شیناگر اندازه ولتاژ مطلوب در 
 :داشت میخواه ریصورت زنوسانات ولتاژ به

s
f

kV
k

k


        (4)  

 شتده  قیت تزر ی، اندازه ولتاژ ستر no=1+kfبا در نظر گرفتن فاکتور 
 :برابر است با

2
o osra ak 1 2 cos(δ )V θn n                       (15)  

توان یم no فیتعر و (3) با توجه به شکل φsra هیزاومحاسبه  یبرا
 :نوشت

o a1 1
sra

o a

sinδ siny θn
( ) ( )tan tan

x cos δ cosθn
   

 


                  (11)  

به روابتط   توانمیبا طی روندی مشابه فوق برای بیشبود ولتاژ نیز 
 :زیر دست یافت

2
o osra ak 1 2 cos(δ )V θn n                                        (12)  

1 1
o

sra
o

cos θ cos δyπ π n
( ) ( )tan tan

x sinθ sinδ2 2 n


  
  


               (31)  

 یدامنته و فتاز ولتتاژ ستر     نیتی منظتور تع به ،(13)تا  (15روابط )
 یزمان نامتعادلهم یجبران ساز جهت یسر ویاکت لتریتوسط ف یقیتزر

و  یسر ویاکت یلترهایف نیب نیبه نسبت مع ویتوان راکت میولتاژ و تسه
کته   منفتی  ایدر شرایط کمبود و بیشبود ولتاژ با انحتراف زاویته   یمواز

     متورد استتفاده قترار   باشتد،   δاز زاویته قتدرت    تر بزرگای دارای اندازه
 استخراج است. ها نیز روابط مشابهی قابلبرای سایر حالت .رندیگیم

 فیلتر اکتیو سری  شارش توان در -3-2

 ویت اکت لتتر یدر هر فتاز ف  ویو راکت ویاکت یهاقسمت شارش توان نیدر ا
روابط حاصل از آن به  به کمکسپس  رد،یگیقرار م یمورد بررس یسر
 پرداخت. میخواه δ قدرت هیزاو نیتخم

با توجه به  (،psr) یبخش سر قیمبادله شده از طر ویتوان اکت یبرا
 :نوشت توانیم Is منبع انیو جر Vsمنبع  فاز بودن ولتاژهم

(31) ssrsr sr= cos( + θ)p φV I 

(14) ssrsr sr sr= (cos .cosθ - sin .sinθ)p φ φV I 

(13) ssrsr
sr sr

x y
= ( .cosθ - .sinθ)p V I

V V
 

بتا  عبتارت حاصتل،    یسازو ساده (3) از شکل yو  x یگذاریبا جا
صتورت زیتر قابتل بازنویستی     ( بته 13) رابطه، no فاکتور فیتوجه به تعر

 :است

(31) s s ossr (cos(δ θ) ) k (cos(δ θ) )p VI I n      

 بار و منبع ویاکت یهاتوان یفاقد تلفات فرض شود، از برابر UPQCاگر 
(Ps=PL )منبع و با توجه به  یتوان واحد برا بیو با در نظر گرفتن ضر
 توان نوشت:( می4از رابطه ) kf فیتعر

(10) fs L(1 ) V Vk  

(14) Ls Ls Ls L    cosp p V VI I    

ضتریب   cosφlزاویه بین ولتاژ و جریتان بتار و    ،φl( زاویه 14) رابطهدر 
 :می( دار14( در )10) رابطه یگذاریبا جا. استتوان بار متصل به فیدر 

L
L

s
f

I
cosI

(1 )k



                                     (25)  

بختش   وی( توان اکت13) ( در معادله25) رابطه یگذاریاکنون با جا
  :خواهد بود ریصورت زبه یسر

LLsr
f

cos( δ θ)
(k cos )( 1)p I

1 k



 


                   (21)  

sr L
f

cos( δ θ)
( 1)p p

1 k


 


                           (22)  

تتوان   یبترا توان اکتیو بار متصل به سیستم است.  pL(، 22) در معادله
 :میدار یمبادله شده توسط قسمت سر ویراکت

ssrsr sr  sin( θ)Q V I                                            (23)  

ssrsr sr sr  (sin .cosθ cos .sinθ )Q V I                      (25)  

 :نوشت توانیم یمنف θ هیانحراف زاو یبرا (3) با توجه به شکل

ssrsr
sr sr

y x
  ( cosθ sinθ )Q V I

V V
                    (24)  

 Is یگتذار یو جا kاز  یریو فاکتورگ (3) از شکل  yو xیگذاریبا جا
 ویًزم، مقدار توان راکت یهایساز( در معادله فوق و ساده21) از رابطه

  :برابر است با (Qsr) یسر ویاکت لتریمبادله شده توسط ف

sr
f

pL sin(δ θ)Q
1 k

 


                        (23)  

-کته تتوان   افتیدر توانیمشابه مراحل فوق م یبا انجام محاسبات

 ( و22) ، مشتابه روابتط  ممکن یهاحالت یدر تمام ویو راکت ویاکت یها
خواهتد   یمنف θو  δ نیعالمت ب θ>0 یتفاوت که برا نیبا ا، است( 23)
 بود.

 UPQCبرای  شده ارائهبررسی روش کنترل  -5
 یلترهتا یف یبترا  ازیت موردن یهتا  کننده کنترل یقسمت به بررس نیدر ا
(، شتماتیک کلتی سیستتم    5) شتکل  .میپترداز یم یو مواز یسر ویاکت

  دهد.را نشان می شده ارائهکنترل 
استتخراج   ازآنجاکهشده است.  میتقس بخش ریزبخش به سه  نیا
برختوردار استت، در    یاژهیو تیاز اهم شده یمعرفقدرت در روش  هیزاو
 یاتوان لحظته  یتئوربر اسا   δ هیزاو دیتول یچگونگ بهاول  بخشریز
 یهاقسمت یهاکنندهکنترل یشود. سپس به معرفیفاز پرداخته متک
 .میپردازیم یو مواز یسر
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VLabc

iLabc

                  
                 
                    

             

               
          

k

Vsabc

             

           
           

Vsrabc

PWM
G1-G6δ V*srabc +

_
Ref-Vsrabc

Vdc

Vdc-ref

           
     

+
+                   

             
Pdc i*sabc

isabc

+

_

            
        

Ref-isabc  G1-G6

                     

                       

pLabc

qLabc V abc-sr

 abc-sr

             

           

 همزمان نامتعادلی ولتاژ و تسهیم توان بین فیلترهای اکتیو سری و موازی. یجبران سازمنظور به شده ارائهستم کنترل (: سی5) شکل

 استخراج زاویه قدرت -5-1

بتا استتفاده از    ،منتجته  ولتاژ منبع و ولتتاژ بتار   نیقدرت ب هیزاو نییتع
 نیت . مطابق اصول اردیگیصورت م ) p-q)تئوری  یاتوان لحظه یتئور
سته فتاز    ستمیس کی یهاانیاز ولتاژها و جر کیفاز هر رییبا تغ یتئور
را در قالتب   یستمیس نیتوان چنیفاز( مپس ای فازشی)پ π/2 زانیبه م
 یهتا انیولتاژها و جر گرید انیب بهکرد.  انیدو فاز ب یمجاز ستمیس کی

دو فاز مستتقل از   ستمیتوانند سه سیم یسه فاز اصل ستمیهر فاز از س
 αβ تدر مختصتا  تواندیدو فاز منتجه م ستمیدهند. س لیتشک گریکدی
فتاز  سته  یهتا ستتم یمورد استفاده در س p-q یتئور نیشود. بنابرا انیب

صتورت  نامتعتادل بته   یهتا ستمیس یفاز برابه فرم تک تواندیمتعادل م
 ستتم یس یواقعت  یهتا انی. ولتاژها و جرردیمستقل مورد استفاده قرار گ

ولتاژها و  که یدرحال .شوندیدر نظر گرفته م αمحور یهاتیکم عنوان به
 βمحتور   یهاتی، کمπ/2 زانیبه م یفازپس ای یفازشیبا پ یهاانیجر

ولتاژهتا و   یبترا  فتاز سپ ریمقاله از مقاد نیدر ا خواهند داد. لیرا تشک
دو فتاز استتفاده شتده     ستمیبه س یابیمنظور دستهر فاز به یهاانیجر
 ریت صتورت ز بته  αβهتا در مختصتات   انیت ولتاژهتا و جر  a در فتاز  است.
 :هستند انیب قابل

(23) 
( . )

.sin( . )

.cos( . )( . )
2

La
ma

a mLa

tv tvv

tv t vv











 
               

 

(20) 
( . )

[( . ) ]
2

La
a

a La

ti li

i ti l





 


 

 
           

 

 cو  b یفازها یبراهای بار است. دامنه ولتاژ مطلوب در ترمینال vmکه 
 αβدر مختصتات   انیولتاژ و جر یهاتوان مؤلفهیم صورت نیبه هم زین
 یالحظته  ویت و راکت ویت اکت یهتا استا ، تتوان   نیت بر امحاسبه کرد. را 
 :خواهند بود ریز صورت به

αa βa αaLa

βaβa αaLa

v vp i
 

q iv v

    
     

     

                                (24)  

 سیدر اند رییبا رابطه فوق و تغ زین cو  b یفازها یها براتوان نیا
a هر فاز را  یالحظه ویو راکت ویاکت یهاقابل حصول هستند. توان  
 :نمود کیتفک ریبه فرم ز یکیو هارمون یاصل یهاتوان به مؤلفهیم

L L L L L L,p p p q q q                                   (35)  

توان و در  DC یهامؤلفه دهنده نشان،  Lqو Lp(،35در معادله )

 ،بار هستند ویو راکت ویاکت یهاتوان یاصل یهامربوط به مؤلفه قتیحق
بوده که  ویو راکت ویاکت یهاتوان ACمؤلفه ، Lqو Lp کهیدرحال

-لحظه یهاتوان یتوان هستند. مؤلفه اصل یکیهارمون یهامؤلفه انگریب

 qL و PLاز  گذرنیپائ لتریف کی لهیوسهب توانیرا م ویو راکت ویاکت یا
 یقدرت را بر اسا  تئور هینحوه استخراج زاو، (4) استخراج کرد. شکل

 این شکلدر دهد. نشان می( 23)و مطابق رابطه فاز تک یاتوان لحظه
با استفاده از  در هرفاز اکتیو و راکتیو بار یهاپس از محاسبه توان
از توان راکتیو بار به فیلتراکتیو  ی، درصدفازای تکتئوری توان لحظه

( زاویه قدرت 23) با استفاده از رابطه . سپسشودینسبت داده م یسر
sinخروجی بلو   .گرددیمحاسبه م

، (θ) ولتاژزاویه فاز همچنین و  1-
      ،ای این دو مقدارمقادیری جبری هستند، بنابراین اختالف لحظه

سیستم  یولتاژها ازآنجاکه رود.کار میهعنوان زاویه قدرت ببه
نیز  cو  b یفازها یقدرت برا ینامتعادل خواهند بود، زوایا یموردبررس

برای جلوگیری از تزریق  .هستندبر همین اسا  قابل استخراج 
قدرت  یاز میان زوایابه فازهای سیستم،  توان راکتیو ازحد شیب
سیستم  یعنوان زاویه قدرت نهایزاویه به نیتر کوچک ،آمده دست به

مورد استفاده  یمرجع بخش سر یهاانتخاب شده و در تولید سیگنال
 .گیردیقرار م

  های مرجع فیلتر اکتیو سریتولید سیگنال -5-2

 ی فازبرا را فیلتر اکتیو سری مرجع گنالیس دینحوه تول(، 3) شکل
a شده و مقدار دامنه و  یگیرفاز اندازه رابتدا ولتاژ ه .دهدنمایش می 
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LPF

LPF X%

               
        Vsa             

        

k

π/2  

     

pL=vα.iα+vβ.iβ

 qL= vα.iβ-vβ.iα

vLa=vαa

iLa=iαa

qsra

pLa

qLa
sin

-1 +

_

│Vsa│

θa

1+{(│Vsa│-k)/k} 

1+kfa

vβa

iβa
δa

           
            

          

Lap

Lapqsra

 .δای زاویه قدرت (: تخمین لحظه4) شکل

. سپس با شودیفاز سنجیده م همانزاویه فاز آن نسبت به محور 
وجود کمبود و بیشبود ولتاژ در آن فاز  ،no فاکتور محاسبه مقدار

 وددر آن فاز بیشب ،از یک باشد تر بزرگ noاگر مقدار  .دگردیم یبررس
مقدار این فاکتور کمتر از یک باشد به  که یدرصورتولتاژ رخ داده است. 

است. سپس با سنجش  یوجود کمبود در ولتاژ فاز مورد بررس یمعن
 یواقع یها ستمیسدر ) گرددیمشخص م، حالت سیستم (θ) زاویه ولتاژ
بر  ،δ. با در دست داشتن زاویه قدرت (خواهد بود یاغلب منف θزاویه 
جهت  ازیموردن یاندازه و زاویه فاز ولتاژ سر (13( تا )15) روابط اسا 

در آن فاز  ازیموردنراکتیو  ولتاژ و توان یزمان نامتعادلهم یجبران ساز
 یاز خروج یولتاژ تولید یسنکرون سازمنظور . بهگرددیمشخص م

 c و  bیفازها یامرجع بر گنالیس دیتول است. شده استفاده PLLیک 
فازها به  نیدر ا φsr هیتفاوت که زاو نیبا ا ،است  aمشابه فاز زین
داشت.  خواهد ییجابجا  cفاز در+ 125˚و  bفاز برای -125˚زانیم

 یعتواق یبا ولتاژها V*sr,abc دشدهیتولمرجع  یهاگنالیسپس س
از  لشده و اختالف حاص سهیمقا یشده توسط ترانسفورماتور سرقیتزر
شود تا یوارد م 3 الستعرض پ ونیمدوًس ستمیبه س سهیمقا نیا

 صادر گردد. سری بخش نورتریا یزندیکل یهافرمان

 های مرجع فیلتر اکتیو موازیتولید سیگنال -5-3

 یوجود بارها لیبه دلممکن است  ستمیس یهاانیجر ازآنجاکه
 یهاتوان یاصل مؤلفه فاز شبکه متفاوت باشند،متصل به سه نامتعادل
 که آن یمتفاوت خواهند بود. برا زیسه فاز ن نیا یالحظه ویو راکت ویاکت

 دهیسه فاز متعادل د یهاصورت توانمنبع به دیتوان نامتعادل بار از د
 متعادل و بار، UPQC ستمیمنبع، س نیب دیتوان نامتعادل با ود،ش
صورت متعادل از جانب منبع به شده دهیدکه بار ی اگونهبه ،شود یساز
 سری و موازی نورتریهر دو ا لهیوسهب دیبار با ویشود. توان راکت دهید

مرجع  یهاگنالیس دیتول یبرا شده ارائهشود. سازوکار  یجبران ساز
. کندرا تضمین میبار  ویاز توان راکت یبخش نیتأم ی،سر ویاکت لتریف

 نیتأم یمواز ویاکت لتریتوسط ف دیبار با ویمانده از توان راکتیبخش باق
حاصل جمع مؤلفه  جادیبا ا تواندیم ستمیتوان س یساز. متعادلگردد
صورت به  مجدد آن عیفاز و توزسه یالحظه ویاکت یهاتوان یاصل
در قالب روابط  دهیا نی. اردیصورت گ ستمیس یزهافا نیب یمساو
 :خواهد بود ریبه فرم ز یاضیر
(31) L La Lb Lcp p p p   

(32) L
s ph

p*p
3

 

*p، (32) رابطهدر 
s/ph نیا انگریب توان مرجع در هر فاز بوده و این رابطه 

بار،  ازیموردن ویتوان اکت یمؤلفه اصل طیشرا یاست که در تمام قتیحق
 انیاگر جر یاز منبع برابر خواهد بود و حت شده گرفته ویبا کل توان اکت

امتر   نیخواهند ماند. ا یمتعادل باق ،سه فاز یهابار نامتعادل باشد توان
 یهتا انیت جر نیبنتابرا  ع خواهد شد.تمنب انیرتموجب متعادل شدن ج

فتاز  متعتادل سته   ستتم یس دهنتده  نشتان که  یقسمت مواز یمرجع برا
( 24) از رابطه استفادهفاز و با تک یاتوان لحظه یتئور بر اسا باشند، 
 :خواهند بود ریصورت زبه

              
             

Vsa

θa

Vsa

 (                           
       θa  δ   no 

 

1(                             
          

Vsra

Sin 

Cos 

PLL ωt cos

ωtsin 

++ )ω.t (sin sra
V

*
sra

 sra

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

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



 استفاده بهینه از ظرفیت بهساز کیفیت توان ...                                                                                                      45، پاییز 3، شماره 54مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد / 51

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 3  Serial no. 73 

1* *
Lαa Lβasαa s/ph dc/ph

*
Lβa Lαasβa

v vi p p

v vi 0





     
     
        

(33    )                 

از منبتع توستط    شتده  جتذب  ویاکت مقدار توان Pdc/ph، (33) رابطهدر 
 ولتتاژ اتصتال   تیت فتاز استت کته جهتت تثب     و از هر یمواز ویاکت لتریف

در  یزندیت تلفتات کل  نیو تتأم  متوردنظر در مقتدار ثابتت    DC مشتر 
ای این تتوان، از مقایسته ولتتاژ لحظته     .است ازیمورد ن UPQC ستمیس

، PIکننتده  ع و عبتور از کنتترل  ترجت تا مقتدار م تبت  DCاتصال مشتر  
 یبتار مشتارکت   ویراکت توان نیدر تأم دیچون منبع نباشود. اصل میتح

صتفر در نظتر گرفتته شتده استت. بتا        ،ویداشته باشد، مقدار توان راکت
-یم یاصل ستمیس یهاتیکم معرفکه   αمحور یهاتیاستفاده از کم

 دیت قابل تول ریصورت زبه ،یمواز ویاکت لتریمرجع ف یاهگنالیس باشند،
 :خواهند بود

αj **
sj s ph dc ph

xj

v
(t) .[ ]  ,  j=a,b,cp pi

A
                                 (35)  

Ax=V2که 
Lα+V2

Lβ    (،3) . در ادامته مطتابق شتکل   استت برای هر فتاز 
 منبتع  شتده یریت گانتدازه  یهتا انیبا جر دشدهیتولمرجع  یهاگنالیس
 سیستترز یه کننده کنترلبه  یمواز نورتریپالس ا دیتول یو برا سهیمقا
 شوند. یوارد م
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 های مرجع فیلتر اکتیو موازی.(: نحوه تولید سیگنال3) شکل

 سازینتایج شبیه -4
توستط   UPQC یبترا  شتده  ارائه یکنترل تمیالگور ییبخش، کارا نیدر ا
و  ینامتعادل طیدر شرا Matlab/Simulink افزارنرم به کمک یسازهیشب

 نتد یدر فرآاستت.   قترار گرفتته   یابیت مورد ارز انیاعوجاجات ولتاژ و جر
متورد   ستتم یدر س ،UPQCقبتل و بعتد از عملکترد     جینتتا  ،یسازهیشب

 نیدر حتت UPQC ستتتمیس یکینتتامیقتترار گرفتتته و عملکتترد د یبررستت
 شتده استت.   یابیت ارز زیت ن و در محیط هتارمونیکی  ستمیبار س راتییتغ

 دهد.را نشان میسازی در شبیه پارامترهای مورد استفاده(، 1) جدول
 
 

 سازی.پارامترهای مورد استفاده در شبیه(: 1) جدول

         مقدار پارامتر

                   Vsabc ولت مؤثر 305       غذ  

        f هرتز 35

   ح       Vdc ولت 324
     ک DC  ص  

       ظ     Cdc کرو فارادیم 5455

                     ص                      Lsh لی هانرییم 1

               Lsr لی هانرییم 1

                
            Rsr اهم 4

          Lsr کرو فارادیم 35

                 fsw لوهرتزیک 4

  فیدر دارای بار حسا  به ولتاژتثبیت ولتاژ  -4-1

، (1) شتکل  ستتم یفرض شده است که بار متصل بته س قسمت،  نیدر ا
 ورودی فیتدر،  یولتاژهتا  و KVAR14j+KW14 فتاز متعتادل بتا مقتدار    سه

  ولتتاژ  شبودیدرصد ب 25زانیبه م aدر فازکه  ایگونه، بهنامتعادل باشند
 رییت ولتتاژ بتا تغ   درصد کمبود 15زانیبه م bفاز در، -15˚هیزاو رییتغ با
 رییت بتا تغ  درصتد  25ولتتاژی بته میتزان     کمبتود   cفاز در و -14˚هیزاو
سه فاز  ستمیس ینسبت به محورها ایزوا ریین تغای. دهد رخ -15˚هیزاو

هتای مختلتف   ( ولتاژ قسمت0) شکلمتعادل در نظر گرفته شده است. 
 دهد.سازی را نشان میسیستم در خالل شبیه

 

 
فاز سه ستمیس در شده ارائهروش کنترل  کارگیریهبحاصل از  جینتا (:0) شکل
)ج( ولتاژ بار  ،شده قیتزر یولتاژ سر )ب( ،ابتدای فیدرولتاژ  )الف( ؛سیمهسه

 .DC( ولتاژ اتصال مشتر  و) ،)د( زاویه فاز ولتاژهای شین بار، منتجه

کته علیترغم وجتود نامتعتادلی در ولتاژهتای       دهتد ( نشان می0) شکل
ت ولتتاژ اتصتال مشتتر     ی، پس از تثبورودی فیدر،  فیلتر اکتیو سری
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DC  با تزریق ولتاژهایی بتا دامنته و زاویته     ولت(، 324مقدار مرجع )در
کنتد      ولتاژهای شین بتار را در مقتدار مطلتوب تنظتیم متی     فاز مناسب، 

ولتت و زاویته آن نستبت بته      315ای که اندازه ولتاژها در مقدار گونهبه
قتدرت   هیزاو ازآنجاکه .تثبیت شود δمحور هر فاز در مقدار زاویه قدرت 

 زوایایدر  بیبه ترت ستیبایم cو  bو  a ی، فاز ولتاژهااست 3/10˚برابر
 زیامر ن نیا  که شود یممالحظه  شود. تتثبی 3/130˚ و5/151˚،3/10˚

ولتاژهتای   روش پیشتنهادی  یریکتارگ  بته با  بنابراین محقق شده است.
 .باشند یم 125˚شین بار دارای دامنه برابر و اختالف فاز

. دهتد نشتان متی  هتای مختلتف سیستتم را    قستمت  انیت جر، (4) شکل
نامتعادل  لیبه دل ،در سیستم UPQCشود که بدون حضور مالحظه می

با . الف( -4) شکل استبودن ولتاژ ابتدای فیدر، جریان بار نیز نامتعادل 
 متعتادل شتدن  موجتب   ،متعادل شدن ولتاژ بتار به مدار،  UPQC ورود

گردد. در این حالت فیلتر اکتیتو  میآن جریان منبع  تبع بهجریان بار و 
موازی با تزریق جریان مناسب، بخش معینی از توان راکتیو بار را تأمین 

نشتان   هایانای فاز جریسنجش اندازه و زوا .ب تا د( -4) شکل، کندمی
 فتاز یتدر، سته  ان ابتتدای ف یت ان بتار و جر ین حالت جریاکه در  دهدمی
درصتد   54/3 برابران منبع یجر 5کی کلیتعادل بوده و اعوجاج هارمونم

 .است

 
فاز در سیستم سه شده ارائهروش کنترل  یریکارگ بهنتایج حاصل از  (:4) شکل

بار در حضور  انی( جرب) ،UPQC یریکارگ بهبار بدون  انیجر)الف(  ؛سیمهسه
UPQC، (جرج )ابتدای  انیجر (د) ،یمواز ویاکت لتریتوسط ف شده قیتزر انی

 .فیدر

های های اکتیو و راکتیو را در قسمتتوان تبادل، (15) شکل
 سریشود که فیلتر اکتیو دهد. مالحظه میمختلف سیستم نشان می

بخش معینی از توان راکتیو بار را تأمین کرده است و بقیه توان راکتیو 
از  صورت نیبدتأمین شده است.  موازیبار توسط بخش  ازیموردن

ردی ندارد استفاده ظرفیت اینورتر بخش سری که در شرایط عادی کارب
گردد. میموجب کاهش ظرفیت اینورتر قسمت موازی شده و این امر 

بوده، اکتیو تنها شامل مؤلفه از ابتدای فیدر  شده جذبتوان 
 ضریب توان منبع به مقدار واحد رسیده است. گرید عبارت به

 
 (نیچ خط ی)منحن وی( و راکتتوپر ی)منحن ویاکت یهاتوان(: تبادل 15) شکل

( ج) ،یمواز ویاکت لتریف )ب( ،بار)الف(  ؛برای های مختلف سیستمبین قسمت
 .ورودی فیدر )د(، یسر ویاکت لتریف

 انی( قابل بUF)4یدر قالب فاکتور نامتعادل ستمیس ینامتعادل
 ایحداکثر انحراف از مقدار متوسط ولتاژها و  ف،یاست. طبق تعر

فاز سه یهاانیجر ایبر متوسط مقدار ولتاژها  میفاز تقسسه یهاانیجر
 است  ستمیس یامتعادلن زانیم یبررس یبرا یبرحسب درصد، شاخص

قبل و بعد  یموردبررس ستمیس یشاخص را برا نیا، (2) . جدول[15]
 تنها شامل ین شاخصالبته ا. دهدینشان م ستمیس یجبران سازاز 

 شودیم  مشاهدهستم است. یهای سیاننامتعادلی اندازه ولتاژها و جر
 شده ارائه یکنترل ستمیس یریکارگ هتبا تب ستمیس یامتعادلتن زانیم هتک
   .ابدییشدت کاهش مبه

 یستم.های نامتعادلی س(: شاخص2) جدول

  UPQCبدون حضور  UPQCدر حضور 

UF VL(v) IL(A) UF V(v) IL(A) فاز 

1332 

315312 54344 

25313 

33233 45334 a 

351321 55353 234323 51352 b 

350314 54324 250323 33353 c 

در تغییرات بار و در  بررسی کارایی سیستم کنترل -4-2
  محیط هارمونیکی

طتی   ،شتده  ارائته کتارایی دینتامیکی سیستتم کنتترل     منظور بررسی به
فرض شتده کته    تغییرات ناگهانی بار و همچنین در محیط هارمونیکی،

فتتاز متعتتادل بتتا مقتتدار  صتتورت بتتار ستته در ابتتتدا بتته ستتتمیبتتار س
KVAR14j+KW14     به همراه پل یکسوساز دیودی متصتل بته بتارRL   بتا
همچنتتین ولتاژهتتای نامتعتتادل ورودی   باشتتد. KVAR15j+KW4مقتتدار 

درصتد   a  ،15+ در فتاز 15˚بتا زاویته  درصد بیشتبود   25 سیستم دارای
 c + در فاز15˚درصد کمبود با زاویه 25و  b در فاز -14˚زاویه کمبود با
فتاز متعتادل دچتار    ثانیه بار سه 1/5در لحظه  نظر گرفته شده است.در 

هتای  ( ولتاژ بختش 11) شکل درصد شده است. 155تغییری به میزان 
  دهد.این تغییرات نمایش می طیمختلف سیستم را 
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 ؛بار راتییدر خالل تغ یکنترل ستمیس یکینامیرفتار د یبررس (:11) شکل

)ج(  ،توسط فیلتر اکتیو سری شده قیتزر)ب( ولتاژ  ،ابتدای فیدرلتاژ و)الف( 
 .δ قدرت هی( زاوه) ،مشتر  DC)د( ولتاژ اتصال  ،ولتاژ بار

در  راتییتغ نیخالل ا مشتر  در DCولتاژ اتصال  شود کهمالحظه می
 ویاکت لتریف .د( -11)شکل مانده است یولت ثابت باق 324مقدار مرجع 

مناستب، عتالوه بتر     یایت و زوا نتدازه فاز با اسه یولتاژها قیبا تزر یسر
، ولتاژها شده استفاز  هیتعادل در زاو جادیاصالح دامنه ولتاژ بار باعث ا

 a ولتتاژ فتاز   قتدرت، زاویته   در خالل تغییرات زاویه .(ب و ج 11)شکل
ترتیتب   بته  cو  b بوده و اختالف آن بتا زوایتای فازهتای    δ همواره برابر

های بتار، متعتادل   . بنابراین ولتاژ در ترمینالاست+ 125˚و  -125˚برابر
ای گذر در روش تئتوری تتوان لحظته   خواهد بود. وجود فیلترهای پائین

این تأخیر عاملی برای ایجاد تأخیر در پاسخ سیستم است. برای کاهش 
ک جهت استخراج پارامترهتای متورد نیتاز    توان از روش تبدیل موجمی

 استفاده کرد.
 در متدت های مختلتف سیستتم را   جریان عبوری از بخش ،(12) شکل

نشتده،   یجبران سازدهد. جریان بار در سیستم می شاناین تغییرات ن
 های )ب( و )ج(طابق قسمتدر قسمت )الف( نمایش داده شده است. م

فاز مناسب توسط فیلتر اکتیتو متوازی،   (، با تزریق جریان سه12) شکل
فاز متعادل تبدیل شده و چون بار سیستم سته  جریان بار به جریان سه

صورت سته فتاز متعتادل درآمتده     ز متعادل است، جریان منبع نیز بهفا
 های بار و منبع در شکلاست. درصد اعوجاج هارمونیکی کل در جریان

نمایش داده شده است. اعوجاج هارمونیکی کتل در حتداکثر بتار    (، 13)
توستط روش   یجبران ستاز . این مقدار پس از استدرصد  31/23 برابر

 درصد رسیده است. 33/3منبع به  پیشنهادی برای جریان
  

 

در  بار راتییدر خالل تغ یکنترل ستمیس یکینامیرفتار د یبررس (:12) شکل

( ج) ،یمواز ویاکت لتریف انیجر )ب( ،بار انی)الف( جر ؛محیط هارمونیکی
 .ورودی فیدر انیجر

 

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

های های اکتیو و راکتیو را در قسمتشارش توان(، 15شکل)
  دهد.نشان می مختلف سیستم

 
 (نیچ خط ی)منحن وی( و راکتتوپر ی)منحن ویاکت یهاتوانتبادل  (:15) شکل

 لتری( فج)، یمواز ویاکت لتری)ب( ف، )الف( بار ؛های مختلف سیستمبین قسمت

 .ورودی فیدر )د(، یسر ویاکت
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سازی ولتاژ و جریان سیستم و ایجاد ضریب توان متعادل ،هدف
حصول این اهداف با ن بخش نتایج ای بوده وواحد برای منبع تغذیه 

در اینجا از ولتاژ متعادل  .کندمی را تأیید استفاده از روش پیشنهادی
 ((3) شکل)های مرجع بخش موازی، شده منبع برای تولید سیگنال

استفاده شده است. با این کار ضریب توان منبع به مقدار واحد خواهد 
 رسید.

 بررسی مقادیر نامی فیلترهای اکتیو -3

مقتادیر نتامی فیلترهتای اکتیتو ستری و       بررستی هدف  ،در این قسمت
یشنهادی و مقایسه ایتن دو حالتت   ا و بدون استفاده از روش پموازی، ب
فاز متعادل بتا مقتدار   سه صورت بهیستم را بار س ،ن منظوری. برای ااست
KVAR14j+KW14 تتتتته و ولتتتتتاژ نامتعتتتتادل ورودی را    در نظتتتتر گرف
بتا  درصد کمبتود   a ،15 + در فاز15˚درصد بیشبود با زاویه 25صورت به
در نظتر   c + در فتاز 15˚درصد کمبود با زاویه 25و  b در فاز -14˚هیزاو
های سری و موازی در های اکتیو و راکتیو بخشتوانمنحنی  گیریم.می

در هتر   داده شده استت.  شانن (13و ) (14) هایاین دو حالت در شکل
کنتد.  متی  اصالحدو حالت، فیلتر اکتیو سری نامتعادلی ولتاژ ورودی را 

هر اینورتر در هریتک از ایتن دو حالتت از     برای محاسبه مقدار ظرفیت
 .شود( استفاده می34) رابطه

22S = + QP                                       (34)  

به  Qو  P پارامترهای، معرف ظرفیت اینورتر و S ( پارامتر34) در رابطه
توسط هتر اینتورتر    شده مبادلهتوان اکتیو و راکتیو  دهنده نشانترتیب 
 . است

(، برای حالتی که 14) شکل از های )الف( و )ب(با توجه به قسمت
 توان راکتیو بار استفاده نشود یجبران سازدر  ظرفیت اینورتر سریاز 

، مقادیر ظرفیت اینورتر )بدون استفاده از روش کنترل پیشنهادی(
 ت با:برابر اس بیبه ترت (34با استفاده از ) سریو  موازیهای قسمت

2 2 KVAR= + =S 0 / 8 14 / 9 14 / 9sh  

2 2 KVAR= + =S 0 / 7 0 / 8 1sr  

توان راکتیو  یجبران سازسری در قسمت  ینورتراز ظرفیت ااگر 
، با جایگذاری استفاده از روش کنترل پیشنهادی() بار استفاده شود
 ،(13) ( شکلب( و )الف) هایهای اکتیو و راکتیو از قسمتمقادیر توان

برابر  بیبه ترت سریو  موازیبرای اینورترهای  ازیموردنمقدار ظرفیت 
 است با:

2 2 KVAR= + =S 0 /16 10 / 5 10 / 5sh 
2 2 KVAR= + =S 0 / 02 5 / 3 5 / 3sr 

جبران جریان  زانیبه مابسته مقادیر نامی اینورتر موازی عمدتا  و
نوبه خود با وسط این بخش است، این امر نیز بهت شده قیتزر یساز

 توسط بار سیستم رابطه مستقیم دارد. شده جذبمیزان توان راکتیو 

 یجبران سازظرفیت اینورتر سری عمدتا  تحت تأثیر درصد  
در  مورداستفادهظرفیت اینورتر  ازآنجاکهبیشبود ولتاژ قرار دارد. کمبود/ 

روش کنترل  یریکارگ بهقسمت سری از پیش تعیین شده است، با 
همزمان نامتعادلی ولتاژ و قسمتی از توان  یجبران سازپیشنهادی در 

تری مطلوب به نحوراکتیو بار توسط این بخش، از ظرفیت این قسمت 
استفاده شده و این امر موجب کاهش مقادیر نامی اینورتر قسمت 

اینورتر فیلتر  خروجیجریان  (، ولتاژ و13شکل ) موازی خواهد شد.
توان مقادیر دهد. با استفاده از این پارامترها میموازی را نشان میاکتیو 

 نامی کلیدهای مورد نیاز را تخمین زد.

 

های اکتیو و راکتیو توسط اینورترهای سری و موازی (: تبادل توان11) شکل
)ب( اینورتر  )الف( اینورتر موازی، ن استفاده از روش کنترل پیشنهادی؛بدو

 سری.

 

با های اکتیو و راکتیو توسط اینورترهای سری و موازی (: تبادل توان11) شکل
 )ب( اینورتر سری. اینورتر موازی، )الف( پیشنهادی؛استفاده از روش کنترل 
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 فاز)الف( ولتاژ موازی، اینورتر فیلتر اکتیو  خروجیولتاژ و جریان (: 11) شکل

a ، فاز)ب( جریان a. 

های سیستم کنترل پیشنهادی را در (، برخی از قابلیت3) جدول
دهد. در مورد بررسی قرار می ،[12] شده درمقایسه با روش ارائه
گیری از کنترل زاویه شده در این مقاله، با بهرهحقیقت، روش ارائه

)با و بدون تغییر در زاویه  قدرت، قابلیت اصالح همزمان نامتعادلی ولتاژ
 و و سری و موازییلترهای اکتین فیو بار بیم توان راکتیتسهفاز(، 

 UPQCستم یبه سرا  بار انیک جرینامتعادلی و هارمون یجبران ساز

که این ، مشخص است 1-3. همچنین از معادًت بخشافزوده است
 . استنیز  ولتاژروش قادر به اصالح کمبود/ بیشبود 

[ در 11مرجع ] شده در(: مقایسه روش پیشنهادی با روش ارائه1) جدول
 سازی مسائل کیفیت توان. جبران

 موردنظرقابلیت  [12روش مرجع ] روش پیشنهادی

 کمبود/ بیشبود ولتاژ _ ✓

 نامتعادلی ولتاژ _ ✓

 نامتعادلی دارای تغییر در فاز _ ✓

 تسهیم توان راکتیو بار ✓ ✓

 نامتعادلی جریان _ ✓

 هارمونیک جریان ✓ ✓

 گیرینتیجه -3

 زمان با جبرانولتاژ هم ینامتعادل اصالحمنظور به یروش ،مقاله نیدر ا
 یبر مبنا ی،سر نورتریا قیاز طربار  ویاز توان راکت یبخش سازی
قدرت ارائه شده است.  هیفاز و کنترل زاوتک یاتوان لحظه یهایتئور

منظور تعیین دامنه و زاویه فاز ولتاژ سری به ازینمورد تحلیل ریاضی
در  ،زمان این دو پدیده کیفیت توانهم سازی جبرانمناسب جهت 

 وابط مورد نیاز استخراج شده است.رارائه و  قالب نمایش فازوری ولتاژها
سیمه با بار سهفاز در سیستم سه یسازشبیهاز  حاصل جینتا

شده ارائه ستمیکه س ددهینشان م یمحیط هارمونیکدر متعادل و 

 به همراهولتاژ  نامتقارن شبودیب /کمبود) ولتاژ یکنترل نامتعادل تیقابل
 نورتریبار توسط ا ویاز توان راکت یبخش نیفاز( و تأم هیدر زاو رییتغ
و  یسر نورتریا تیامر موجب استفاده بهتر از ظرف نیرا دارد. ا یسر

عالوه نتایج حاصل از به. گرددیم یمواز نورتریا ینام ریکاهش مقاد
سازی کارایی این سیستم کنترلی در خالل تغییرات بار را به شبیه

و ک یز به خوبی هارمونیکننده قسمت موازی نکنترل رساند.اثبات می
سازی کرده و بخش  را جبران )در صورت وجود( ان بارینامتعادلی جر

 کند.ین میبار را تأم یواز توان راکت ماندهباقی
بر  عالوه در عین سادگی،شنهادی یستم کنترل پیس ،نیبنابرا 

 رانت جبیت توان، قابلیفیکپارچه کیستم بهساز ینه کلی سیکاهش هز
کمبود/  و ه فازیر در زاوییمان نامتعادلی ولتاژ دارای تغزسازی هم

ک و ین هارمونیشبود ولتاژ ورودی توسط قسمت سری و همچنیب
سازی توان  یز جبرانقسمت موازی و ن ان بار توسطینامتعادلی جر

و سری و موازی را یلترهای اکتین فیم توان بیق تسهیو بار از طریراکت
 دارد.
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 هازیرنویس

 1 Dynamic Voltage Restorer (DVR) 
 2 Distribution Static Synchronous Compensator (D-STATCOM) 
 3 Unified Power Quality Conditioner (UPQC) 
 4 Total Harmonic Distortion (THD) 
 5 Unbalance Factor (UF) 

 


