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 یا موازیسازی امکانپذیر است که موجب تحمیلUPS  افزایش ظرفیت منبع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله در پاسخ به افزایش بار با تعویض:چکیده
UPS  توان، این روش بدون تحمیل هزینه قابلتوجه. دوتبدیله پیشنهاد میشودUPS  در این مقاله روشی برای افزایش ظرفیت سامانه.هزینه میشود

 در آرایش پیشنهادی عالوه بر اینکه ظرفیت جبران اختالالت. دوتبدیله استوار استUPS  این روش بر تغییر پیکربندی.را به دو برابر افزایش میدهد
، همچنین این تغییر آرایش عالوه بر افزایش توان سامانه. بههنگام قطع شبکه توان بار میان دو مبدل تقسیم میشود،شبکه و بار افزایش یافته است
 تغییر آرایشUPS  این امر با استفاده از شبیهسازی رفتار.ویژگیهای مثبت آرایش دوتبدیله را در جبرانسازی اختالالت بار و شبکه نیز حفظ میکند
.دادهشده نشان داده شده است
. افزایش توان نامی، کیفیت توان، موازیسازی اینورترها، منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله:واژههای کلیدی
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Abstract: By increasing the load of the double conversion uninterruptible power supply, their nominal power should increase, this
could happen through paralleling of other UPS or changing the current one, which both of these have a cost effect. In this paper a new
method for increasing the nominal power of the double conversion UPS is proposed, which could increase the UPS power up to 200%.
This method is based on reconfiguration of the mentioned UPS. This proposed configuration not only could compensate the load and
network perturbation during normal operation, but also in the absence of the network the two inverter could handle the load with each
other. The proposed method is validate through simulation results.
Keywords: Double conversion UPS, inverter paralleling, power quality, increase nominal power.
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 -2پیکربندی  UPSدوتبدیله

 -1مقدمه
ایجاد و گستتترش استتتفاده از بارهای حستتاس از قبیل تجهیزات مورد
استفاده در فنآوری اطالعات ،سامانههای مخابراتی و تجهیزات پزشکی
در کنار مسائل مرتبط با کیفیت توان موجب گسترش استفاده از منابع
تغذیه بدون وقفه شده است [ .]8 ،6شبکه قدرت موجود قادر به تأمین
توان با قابلیت اطمینان باال و کیفیت مطلوب برای بارهای حساس نبوده
و بروز مشتتتکالتی از قب یل کمبود ،بیشبود ،فلیکر ولتاژ ،هارمون یک ها
ولتاژ ،خطاها و خاموشتتتی های با برنامه و بدون برنامه همواره محتمل
ا ست [ .]9منابع تغذیه بدون وقفه ،توان با کیفیت ،مطمئن و بیوقفه را
برای بارهای حساس فراهم میکنند [ .]1 ،7اغلب  UPSها و بهخصوص
نوع دوتبدیله بالقوه قادر به جبران مشتتتکالت شتتتبکه از قبیل اعوجاج
هارمونیکی ،نویز ،کمبود و بیشبود هستتتت ند [ .]4 ،1این تجهیزات
همچنین از بار در برابر اضتتتافه ولتاژ ،افت ولتاژ و قطع توان حفاظت
کرده ،حاالت گذرا و هارمونیکهای خط را کاهش میدهند [.]2
UPSهای دوتبدیله که از پرکاربردترین انواع  UPSبه شمار میروند،
از دو اینورتر ،باتری و یک کلید ای ستا (کنارگذر) ت شکیل شدهاند [.]3
شتتکل  6ستتاختار  UPSدوتبدیله را نشتتان میدهد .در  UPSدوتبدیله
توان  acهمواره ابتدا توسط مبدل ورودی یکسو شده و باس  dcرا تغذیه
میکند .توان موردن یاز بار از طریق باس  dcو توستتتط مبدل خروجی
تأمین میشتتود .درنتیجه مبدل ورودی باید بتواند کل توان موردنیاز بار
و شتتارژ باتری را فراهم کند .توان نامی اینورترها به اندازه توان نامی بار
استتت [ .]68بنابراین در صتتورت افزایش توان موردنیاز بار ،باید ظرفیت
هر دو مبدل ورودی و خروجی افزایش داده شتتتود .این کار با تعویض
مبدلها به مبدلهای توان باالتر یا موازی سازی آنها امکانپذیر ا ست.
در این مقاله بهمنظور کاهش هزی نه ها ،روشتتتی برای تغییر پیکربندی
 UPSدوتبدیله جهت پاستتخگویی به افزایش توان بار پیشتتنهاد خواهد
شد.

شکل  :1ساختار  UPSدوتبدیله []11

این مقاله در شش بخش تنظیم شده است .در ادامه اصول عملکرد
 UPSدوتبدیله شتتترح داده میشتتتود .در ستتتومین بخش پیکربندی
پیشتتتنهادی برای افزایش ظرفیت  UPSدوتبدیله مطرح میگردد و در
بخش چ هارم روش تغییر پیکرب ندی  UPSدوت بدی له به پیکرب ندی
پی شنهادی بیان می شود .نتایج شبیه سازیهای انجام شده برای ن شان
دادن کارآمدی سامانه تغییر وضعیت دادهشده در بخش پنجم ارائه شده
است و درنهایت نتیجهگیری کلی ارائه خواهد شد.
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امروزه  UPSهای دوت بدی له از پر کاربردترین انواع  UPSها بهشتتت مار
میروند .این کاربرد وستتیع ناشتتی از ویژگیهای مثبت این ستتاختار از
قبیل حفاظت کامل بار در مقابل اختالالت شتتتبکه و نیز جلوگیری از
اثرگذاری بار روی شبکه است .چنانکه در شکل  6مالحظه می شود این
 UPSاز دو مبدل م شابه با ظرفیت تقریبًا برابر ت شکیل شده ا ست .یکی
از این مبدلها نقش یکستتتوستتتازی و دیگری نقش اینورتری را برعهده
دارد.
 UPSهای دوت بدی له دو حا لت کاری دار ند .در حا لت کار عادی
(هنگام وجود شبکه) توان بار از طریق دو مبدل تأمین می شود؛ درواقع
آن چه رخ مید هد ت بد یل دومرح لهای توان از مت ناوب به مستتتتقیم و
مجددًا از مستتتقیم به متناوب استتت .این کار امکان بهستتازی توان را
فراهم میکند .ازآنجاکه مبدل ورودی عالوه بر تغذیه بار و اصالح ضریب
توان موظف به شارژ باتری نیز ا ست [ ،]68باالترین ظرفیت توانی را در
این مجموعه داراست که منجر به افزایش قیمت میگردد [.]69
به هنگام قطع شبکه یا بروز نو سانات ولتاژی فراتر از مقادیر مجاز،
تغذیۀ بار بدون هیچ وقفهای توستتتط مبدل خروجی و باتری میستتتر
میشتتتود و تا بازگشتتتت دوباره خط یا تخلیۀ باتری ادامه می یابد.
بهاینترتیب توان مبدل خروجی که بهصتتتورت اینورتر کار میکند ،باید
حداقل برابر با توان بار باشد.
 UPSهای دوتبدیله چه در حالت کار عادی و چه در حالت ذخیره
انرژی ،حفاظت دائمی از بار را فراهم میکند .در این پیکربندی نوسانات
شتتبکه به بار انتقال پیدا نکرده و دامنه خطای ولتاژ ورودی گستتترده و
دقت تنظیم ولتاژ خروجی باال ست [ .]67این ساختار از عملکرد ب سیار
مطلوبی چه در کار دائمی و چه در شتترایط گذرا برخوردار استتت و در
صورت قطع برق ،انتقال بهحالت کاری ذخیره انرژی به صورت بالدرنگ
صورت میپذیرد.
در  UPSهای دوتبدیله ازآنجاکه مبدل ورودی عالوهبر تأمین بار
توان موردنیاز شارژ باتری را هم فراهم میکند ،باید از توان نامی باالتری
برخوردار باشد .این امر برای حصول اطمینان خاطر از عدم تخلیه باتری
در حا لت کار عادی الزامی مینماید .ازجمله ایرادات این نوع از UPS
این استتتت که وجود دو مبدل در نرخ توانی معادل توان بار به افزایش
هزینه ستتاخت میانجامد .بهعالوه شتتارش کل توان بار از یکستتوستتاز و
اینورتر در حالت کار عادی منجر به تلفات اضتتتافی و کاهش راندمان
میشود [.]61
از آنجاکه ظرفیت مبدلها در  UPSدوتبدیله تقریبًا برابر ظرفیت بار
استتت ،در صتتورت افزایش توان بار بیش از ظرفیت مبدلها UPS ،دیگر
قادر به تأمین بار نخواهد بود .برای حل این مشکل و تأمین بار دو روش
وجود دارد .به این منظور یا می بایستتتت  UPSبا یک نمونه توان باالتر
تعویض شتتتود و یا اینکه با یک  UPSدیگر موازی شتتتود .هر دوی این
روشها مستتتلزم صتترف هزینه زیاد هستتتند .در ادامه این مقاله روشتتی
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برای حل این م شکل برا ساس تغییر پیکربندی ،پی شنهاد خواهد شد.
این پیکربندی در بخش بعد توضیح داده میشود.
باید توجه شتتتود که برای افزایش توان یک  UPSالزم استتتت توان
مبدلها و باتری آن افزایش یابد .از آنجاکه الزم استتتت توان باتری برابر
توان بار با شد بنابراین افزایش ظرفیت باتری برای افزایش ظرفیت UPS
یک ضرورت است و امکان گریز از آن وجود ندارد .روش پیشنهادی این
مقاله تالشتتتی در جهت کاهش هزی نه افزایش ظرفیت  UPSدر بخش
مبدلها (جایی که با توجه بهروش پیشتتنهادی امکان آن وجود داشتتته
است) بوده است.
بنابراین اگرچه ساختار پی شنهادی هزینه باتری را کاهش نمیدهد
(که اساسًا امکان کاهش آن وجود ندارد) اما با کاهش هزینههای مربوط
به مبدل هزی نه های کلی مورد نیاز برای افزایش ظرفیت را کاهش داده
است.
 -3پیکربندی پیشنهادی برای افزایش ظرفیت UPS

خروجی اینورتر تولید شتتده و خطای جریان هم با عبور از کنترلکننده
تنظیمشده ،فرمان کلیدزنی اینورتر موازی را تولید میکند .برای افزایش
ستترعت پاستتخ حلقه کنترلی یک خط پیشخور هم بین فرمان ولتاژ و
فرمان کلیدزنی اینورتر برقرار شده است.
Series
Transformer

Load

Mains
Static
Switch

N
Parallel-Inverter

Series-Inverter

S

P
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Static
Switch

L

شکل  :2آرایش منبع تغذیه پیشنهادی
Static
Switch

100%

Series
Transformer

100%

100%

دوتبدیله

Reactive Power 0%
Active Power 100%

Mains

 -1-3شرایط متصل به شبکه
بار از طریق شتتتبکه انجام میشتتتود ،کلید

در حالت کار عادی که تغذیه
استاتیک ( )Nدر شکل بسته و کلید ( )Lباز است .نحوه شارش توان در
این حالت مشابه شکل  9است.
در این وضعیت اینورتر موازی تثبیت ولتاژ بار را بر عهده دارد .ولتاژ
بار باید بدون توجه به خطی یا غیرخطی بودن بار و نیز وقوع کمبود یا
بیشبود در ولتاژ شبکه در مقدار مطلوب تثبیت شود .این کار با استفاده
از حلقه کنترلی شتتکل  7انجام میشتتود .در این حلقه کنترلی با عبور
خطای ولتاژ از کنترلکننده تناستتتبی-رزونانستتتی ( ،)PRمرجع جریان

100%

در صتتورت افزایش میزان توان باری که توستتط  UPSدوتبدیله تغذیه
میشتود یا باید  UPSبا نمونه توان باالتر تعویض شتود و یا با یک UPS
دیگر موازی گردد .هر دو این روش ها منجر به تحمیل هزی نه اضتتتافه
میگردند .برای حل این مشتتکل و درعینحال افزایش ظرفیت  UPSدر
این قستتمت یک پیکربندی جدید ارائه شتتده استتت که میتوان آن را
بهکمک تغییرات کوچکی در پیکربندی  UPSدوتبدیله ایجاد نمود.
ساختار پی شنهادی مت شکل از دو مبدل با ظرفیت یک سان بوده و
مشتتابه تمامی UPSها دو حالت کاری تغذیه بار توستتط شتتبکه و حالت
خطا ،یعنی تغذیه بار توسط باتری (حالت ذخیره انرژی) دارد.
شکل  8آرایش پی شنهادی را ن شان میدهد .همانطور که در این
شکل مشاهده می شود ،در این ساختار شامل دو اینورتر سری و موازی
(ا صلی) ا ست .اینورتر سری از طریق یک کلید ا ستاتیک ( )Lبا اینورتر
اصلی موازی شده ا ست .این کلیدها پس از قطع شبکه و در اولین گذر
از صفر ولتاژ خروجی اینورتر موازی ،دو اینورتر را باهم موازی میکنند.
در ادا مه نحوه کار این پیکرب ندی در دو حا لت کاری توضتتتیح داده
میشود.
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شکل  :3نمودار انتقال توان در منبع تغذیه پیشنهادی هنگام وصل بار
به شبکه
1/Vdc

+
Inverter_Commands

+

+

PR

+

*PR iabc

-

-

iabc

Vabc

*Vabc

شکل  :4حلقه کنترلی اینورتر موازی در حالت عملکرد عادی

اینورتر ستتری در شتترایط وجود شتتبکه بهگونهای عمل میکند که
جریان شبکه بدون هارمونیک و ضریب توان برابر یک با شد .باید توجه
شود که این کار موجب می شود که توان هارمونیکی و راکتیو بار توسط
اینورتر موازی تأمین شود .عالوهبراین ،اینورتر سری وظیفه تنظیم ولتاژ
باس  dcرا نیز بر عهده دارد.
شتتتکل  1بلوک دیاگرام کنترلی اینورتر ستتتری را نشتتتان میدهد.
همانگونه که در حلقه کنترلی اینورتر ستتتری دیده میشتتتود ،پس از
انت قال جر یان بار ( )iabc-loadبه قاب مرجع  dq0مؤل فه  dآن تحو یل
کنترلکننده جریان می شود تا تنها مؤلفه توان اکتیو بار از شبکه تأمین
گردد .با حذف مؤلفه های  qو  0جریان بار از جریان شتتتبکه ،از انتقال
توان راکتیو از شتتتبکه به بار و نیز هارمونیکی شتتتدن جریان شتتتبکه
جلوگیری میشتتتود .برای کنترل ول تاژ باس  )Vdc( dcو تأمین توان
موردنیاز برای شتتارژ باتری ،خروجی کنترلکننده ولتاژ باس به مؤلفه d
جریان بار اضافه میشود.
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نحوه شارژ باتری با ا ستفاده از ولتاژ تثبیت شده باتری ،در ساختار
پیشنهادی کامالً مشابه با سایر انواع  UPSاست .این یکسانی هم شامل
مدارات واستتط مورد نیاز برای شتتارژ و هم شتتامل الگوریتمهای کنترل
شارژ باتری می شود .بدیهی ا ست درصورتیکه ساختار پیشنهادی قادر
به تولید ولتاژ تثبیت شده در باس  DCباشد ،امکان استفاده از این ولتاژ
برای شارژ باتری وجود دارد.

Vdc

+ -

PI

i0
iq
id

*Vdc
+

+

abc to
dq0
PLL

I0=0
Iq=0

iabc-Load
Grid Voltage

iabc* dq0 to
abc

+
-

Inverter
PR
Command

iabc
شکل  :5بلوک دیاگرام کنترلی اینورتر سری

 -2-3حالت ذخیره انرژی
با توجه به شکل ،در حالت قطع شبکه کلید استاتیک  Nباز شده و کلید
 Lبستتته میشتتود .بهاینترتیب دو اینورتر موازی شتتده و توان بار میان
آنها تقسیم می شود .شکل  1نمودار انتقال توان در ساختار پیشنهادی
را نشان میدهد.
100%

Reactive Power 0%

Series
Transformer

100%

Active Power 0%

Load

Mains
Static
Switch N
50%

50%

Series-Inverter Parallel-Inverter
50%
50%

Battery
50%
50%

Static
Switch L

شکل  :6نمودار شارش توان در آرایش پیشنهادی در شرایط ذخیره
انرژی

یکی از نکات مثبت پیکربندی پیشتتتنهادی این استتتت که کنترل
اینورتر موازی در هر دو حالت کاری یکستتان استتت؛ بدین معنی که در
حالت قطع شتتبکه نیز ،اینورتر موازی وظیفه کنترل ولتاژ بار را بر عهده
دارد .ولتاژ بار صرفنظر از خطی یا غیرخطی بودن آن باید سینو سی و
 THDآن در حدود قا بل قبول باشتتتد .بلوک د یاگرام کنترلی اینورتر
موازی در این حالت مشابه شکل  7است.
نکته مهم این ستتاختار ،نحوه عملکرد اینورتر ستتری در حالت قطع
شبکه است .در این وضعیت با استفاده از کلیدهای استاتیک  ،Lاینورتر
سری با اینورتر اصلی ،موازی شده و بنابراین توان بار بین این دو مبدل
تقسیم می شود .پس از آنکه کلید استاتیک  Lبا دریافت فرمان مناسب
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و در لحظه گذر از صتتتفر ولتاژ فازها ،دو اینورتر را موازی کرد ،روش
کنترل اینورتر سری نیز تغییر میکند .بسته شدن کلید استاتیک  Lدر
لحظه گذر از صتتفر ولتاژ فاز بار بهمنظور جلوگیری ایجاد جریان گذرای
بزرگ در لحظه ات صال ا ست .جریان گذرا در اثر تفاوت ولتاژ دو اینورتر
در لحظه اتصال ایجاد می شود؛ اما اگر کلیدها در لحظه صفر بودن ولتاژ
فاز بسته شود از این امر جلوگیری میشود.
نکتهای که باید مدنظر قرار گیرد آن ا ست که در فا صله زمانی بین
قطع شدن شبکه تا موازی شدن دو اینورتر ،اینورتر موازی تغذیه بار را
بدون هیچ وقفهای (حتی وقفه ناشتتتی از تغییر الگوریتم کنترل ،چراکه
الگوریتم کنترل اینورتر موازی همواره یکستتان استتت) برعهده میگیرد.
ب نابراین مشتتتکلی و خللی در تأمین توان مورد ن یاز بار وجود نخواهد
دا شت .در ضمن در بازه زمانی قطع شبکه تا موازی شدن اینورترها بار
تحمیلی بر اینورتر موازی ،از توان حالت دائمی آن بیشتر میشتتود که
این مطلب با توجه به کوتاه بودن این زمان و نیز م شخ صات کلیدها و
مالحظات طراحی سبب مشکل نخواهد شد.
در وضتتعیت موازی شتتدن اینورترها ،یک روش کنترل اینورترهای
موازی برای تقسیم بار (توان) بین دو اینورتر الزم است .هرچند استفاده
از تمامی روشهای کنترلی موازیستازی امکانپذیر استت لیکن در این
مقاله از روش موازی سازی ارباب برده ( شکل  4شکل  )4ا ستفاده شده
استت .چنانکه در شتکل  4دیده میشتود ،جریان اینورتر موازی ()iabc-p
بهعنوان مرجع جریان اینورتر ستتتری ( )iabc-sبه کار گرفته میشتتتود.
عملکرد کنترلر در جهت کاهش خطا درنها یت منتج به برابری جریان
دو مبدل و تقسیم مساوی توان بار بین دو اینورتر میگردد.
همچنین با توجه به شتتتکل  4میتوان دریافت که پس از موازی
شتتدن دو اینورتر ،جریان اینورتر ستتری ،کنترل میشتتود .اگرچه بهعلت
سرعت پاسخ سامانه کنترلی اینورتر سری مدتی طول خواهد کشید که
توان دو اینورتر مستتاوی شتتود (برابر با نصتتف توان بار) اما حتی قبل از
تقسیم کامل توان بار ،توان تزریقی اینورتر سری سهم اینورتر موازی را
کاهش میدهد.
برای خودداری از انتقال جریان اینورتر سری به قاب  dqو بازگشت
مجدد آن به فضتتای  ،abcاز کنترلکننده تناستتبی-رزونانستتی استتتفاده
میشتتتود .کنترلکننده رزونانستتتی خطای حالت دائمی در فرکانس
مشخص شده را حذف میکند .در صورت غیرخطی بودن بار ،با استفاده
از کنترلکننده تناستتبی-رزونانستتی برای هر مؤلفه هارمونیکی ،تقستتیم
جریان هارمونیکی نیز بین دو اینورتر بهدرستی انجام میشود.

 -4روش پیشنهادی تغییر پیکربندی  UPSدوتبدیله به
پیکربندی پیشنهادی
در این قستتت مت روشتتتی برای ت بد یل  UPSدوت بدی له به پیکرب ندی
پیشنهادی ارائه میگردد .نکتهای که موجب امکانپذیر شدن این تغییر
آرایش می شود آن ا ست که ساختار پی شنهادی نیز م شابه پیکربندی
 UPSدوتبدیله از دو مبدل با ظرفیت یکستتتان بهره میبرد؛ بنابراین
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امکان تغییر چیدمان مبدل ها برای تغییر از آرایش  UPSدوتبدیله به
پیکربندی پیشنهادی وجود دارد.
با انجام این تغییر ،مشتتابه آنچه در توضتتیح حالتهای پیکربندی
پی شنهادی در ق سمتهای قبل بیان شد ،در حالت عادی بار از شبکه
تغذیه شده و در حالت قطع شبکه نیز دو مبدل  UPSبا یکدیگر موازی
شده و امکان تغذیه باری تا دو برابر ظرفیت هر یک از مبدلها را فراهم
میکند و این بهمعنای امکان پوشتتتش باری تا دو برابر توان نامی UPS
دوتبدیله است.
Kp
Inverter
Command

++

KR
s 2
2

+

K Rh
s 2  h 2

+

iabc-p

iabc-s

شکل  :7بلوک دیاگرام کنترل اینورتر سری هنگام موازی شدن

آنچه انجام این تغییر را توجیهپذیرتر میکند آن است که در
دوتبدیله دو مبدل ظرفیت تقریبًا یکستتتانی دارند و این برای پیکربندی
پی شنهادی کامالً منا سب ا ست .برای تران سفورمر سریکننده اینورتر
سری ،امکان ا ستفاده از تران سفورماتور ورودی  UPSدوتبدیله با افزودن
س تیمپیچ ثالثیه با تعداد دور مناستتب وجود دارد .نکتهای که باید به آن
توجه کرد این استتتت که در  UPSدوتبدیله نستتتبت تعداد دورهای
ترانسفورمر  6:6است اما در پیکر بندی پیشنهادی نسبت تعداد دورهای
ترانسفورمر  6:8است فلذا میبای ست از سیمپیچ سوم استفاده نمود .این
موضتتتوع هرچ ند تب عات مالی دارد لیکن هزی نه اضتتتا فه کردن یک
ترانستتفورمر جدید در مقایستته با هزینه تعویض کل  UPSیا تهیه یک
 UPSبرای موازیسازی ناچیز است.
چ نان چه ام کان این تغییر پیکرب ندی از آ غاز در ستتتاخ تار UPS
دوتبدیله در نظر گرفته شود انجام آن ب سیار راحتتر و سریعتر شده و
نیازی به فرد متخصتتص نخواهد داشتتت .به این منظور الزم استتت که
ترانسفورمر ورودی  UPSدوتبدیله سه سیمپیچه باشد که سیمپیچ سوم
برای اتصتتال ستتری اینورتر ستتری استتتفاده شتتود .در ضتتمن کلیدهای
ا ستاتیک منا سب نیز باید ا ستفاده گردد .ازآنجاکه این تغییر پیکربندی
از آرایش دوتبدیله به آرایش پی شنهادی حین کار  UPSانجام نمی شود،
کل ید های ان جام تغییر آرایش میتوان ند ر له های غیرستتتریع یا حتی
کلیدهای مکانیکی د ستی نیز با شند .شکل  2نحوه تغییر این آرایش را
نشان میدهد .همانطور که در شکل  2مشخص است در صورت بسته
شتتتدن کلیدهای  Doو باز بودن کلیدهای  Deآرایش  UPSدوتبدیله و
در صتتورت باز شتتدن کلیدهای  Doو بستتته بودن کلیدهای  Deآرایش
پیشنهادی را خواهیم داشت.
با ید تو جه کرد که در هر لح ظه می بایستتتت تن ها یکی از مجمو عه
کلیدهای  Deیا  DOروشن باشند.
UPS
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در صتتورت بستتته بودن هر دو کلید  Doو باز بودن هر دو کلید
سیمپیچ ثالثیه از مدار خارج شده و ترانسفورمر موجود یک ترانسفورمر
دو ستتتیمپی چه ایزوله خواهد بود و ستتتاختار  UPSمشتتتابه یک UPS
دوتبدیله می شود ( شکل  )6و بهعکس در صورت باز بودن هر دو کلید
 Doو بستتته بودن هر دو کلید  Deآرایش مدار بهکمک س تیمپیچ ستتوم
ترانسفورمر به آرایش پیشنهادی تغییر وضعیت میدهد (شکل .)8
در حالتی که کلید  Deب سته و  Doباز با شد ،سیمپیچ اولیه بهطور
ستتری در مدار قرار میگیرد و ستتیمپیچ ثانویه از مدار خارج میشتتود.
ستتیمپیچ ثالثیه که تعداد دور آن نصتتف اولیه استتت در این حالت وارد
مدار شده و بهاینترتیب ساختار  UPSمشابه ساختار پیشنهادی (شکل
 )8میشود.
چنانکه عنوان شد کلیدهای  Deو  Doمیتوانند دستی باشند و در
حالتی که  UPSکار نمیکند قطع و وصتتل میشتتوند .کلید قطعکننده
شتتتبکه (کلیدهای استتتتاتیک  )Nدر همه  UPSها وجود دارد و تنها
کلیدهای نیمههادی سریع اضافه شده ،کلیدهای موازیکننده دو اینورتر
است .این کلیدها کلیدزنی دائم انجام نمیدهند لذا قیمت تمام شده این
کلیدها در مقایستتته با هزینه مورد نیاز برای تعویض و افزایش ظرفیت
مبدلها قابل صرفنظر است.
همانگونه که بیان شتتتد کلیدهای  Deو  DOدر شتتتکل  2هنگام
خاموش بودن  UPSآرایش آن را از دوتبدیله به آرایش پیشنهادی تغییر
میدهند؛ بنابراین ترانستتفورمر در هنگام کار کلیدزنی نمیشتتود .کلید
قطعکننده شبکه ( )Nنیز در ساختار متداول  UPSدوتبدیله وجود دارد
و ستتاختار پیشتتنهادی از این نظر تفاوتی با ستتاختارهای متداول ندارد.
چنانکه در قستتمت قبل بیان شتتد ،در پیکربندی پیشتتنهادی ،بهدلیل
همظرفیت شدن دو مبدل ،امکان جبران نو سانات ،هارمونیکها و سایر
اختالالت شتتبکه و نیز جلوگیری از انتقال اثرات نامطلوب بار به شتتبکه
افزایش یافته استتتت؛ بنابراین تغییر آرایش  UPSاز دوتبدیله به آرایش
پیشتتتنهتادی اثر نتامطلوبی در بتار و شتتتبکته ایجتاد نخواهتد کرد.
شبیه سازیهای انجام شده در بخش بعد این مطلب را بهو ضوح ن شان
میدهد.
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Load
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Primary

Do

Static
Switch
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Series-Inverter Parallel-Inverter
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2
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شکل  :8روش تغییر پیکربندی  UPSدوتبدیله به پیکربندی
پیشنهادی
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 -5نتایج شبیهسازی
برای بررستتتی کارآ مدی تغییر پیکرب ندی پیشتتتن هادی ،در دو بخش
شبیه سازیهایی توسط نرمافزار متلب -سیمولینک انجام شده است .در
بخش اول شبیه سازی ،ولتاژ شبکه هارمونیکی ا ست بهعالوه این ولتاژ
در لحظه  t=8/1 sدچار افت ولتاژ نامتعادل نیز می شود و از سوی دیگر
بار نیز غیرخطی و بهشتتدت هارمونیکی استتت .این شتتبیهستتازی برای
برر سی عملکرد جبران سازی اختالالت شبکه و بار تو سط  UPSانجام
شتده استت .در بخش دوم شتبیهستازی ،در لحظه  t=6 sبهعلت وجود
خطا در شبکه UPS ،بار را از شبکه جدا کرده و از باتری تغذیه میکند.
در این حالت نیز بار هارمونیکی استتتت و در هر دو حالت ب یانشتتتده
شبیه سازی در بار کامل ،نیمه بار و بار کم صورت پذیرفته است .مقادیر
مورد استفاده در شبیهسازی در جدول  6آمده است.
برای داشتتتن ولتاژ  928ولت ستته فاز در خروجی اینورتر با اندیس
مدوال سیون  8/21ضروری ا ست که ولتاژ باس  478ولت با شد .بدیهی
استت که امکان کاهش ستطح ولتاژ باس با افزایش اندیس مدوالستیون
وجود دارد اما این مطلب منجر به کاهش توانایی ستتیستتتم کنترلی در
جبرانستتتازی خطاهای احتمالی خواهد شتتتد .در هر حال ستتتاختار
پیشتتنهادی از نظر ولتاژ باس و اندیس مدوالستتیون هیچگونه تفاوتی با
ستتاختارهای متداول نداشتتته و میتواند ولتاژ باس مشتتابه آنها داشتتته
با شد .تعداد باتریهای موردنیاز برای رسیدن به سطح ولتاژ باس  DCو
توان بار نیز در ستتاختار پیشتتنهادی کامالً مشتتابه ستتاختارهای متداول
 UPSا ست .باتری مورد ا ستفاده در شبیه سازی از نوع سرب-ا سید با
ظرفیت  68آمپر-ساعت بودهاست.

منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابلانعطاف . . .
جدول  :1مشخصات شبیهسازی انجام شده
مشخصات

مقدار

فیلتر اینورتر سری

 1میلیهانری 88 -میکروفاراد

فیلتر اینورتر موازی

 1میلیهانری 88 -میکروفاراد

ولتاژ باس dc

 478ولت

فرکانس کلیدزنی

 68کیلوهرتز

نوع بار

یکسوساز دیودی سه فاز

توان ظاهری بار

 1/4کیلووات

ضریب توان بار

8/4

توان نامی اینورترها

 8/3کیلووات

شتتکل -3الف و ب جریان بار و محتوای هارمونیکی این جریان را در بار
کامل نشتتان میدهد .ستتایر قستتمتهای شتتکل  3جریان بار و محتوای
هارمونیکی آن را برای شرایط نیمهبار و بار کم نشان میدهند .همانطور
که دیده میشود بار بهشدت غیرخطی است.

(الف)

 -1-5شبیهسازی جبران سازی بار و شبکه
در حا لت عادی اینورتر ستتتری اصتتتالح ضتتتر یب توان و حذف
هارمون یک ها از جریان بار را بر عهده دارد؛ بنابراین درصتتتورتی که بار
غیرخطی و دارای توان راکتیو با شد ،عملکرد این حلقه کنترلی بهخوبی
آزمایش میشتتود .از ستتویی اینورتر موازی میبایستتت ولتاژ ستتینوستتی
متعادل با دامنه مناستتتب برای بار تأمین کند .کارآمدی کنترل این
اینورتر نیز در صورت هارمونیکی بودن ولتاژ شبکه و ایجاد نو سان ولتاژ
در آن ،قابل برر سی ا ست .برای برر سی عملکرد  UPSدر این شرایط از
بار هارمونیکی با اعوجاج هارمونیکی کل ( %91برای بار کامل) استتتفاده
شده است.
چنانکه در شکل -68الف ،ب و ج که توان اکتیو و راکتیو بار برای
هر ستته حالت بار کامل ،نیمهبار و بار کم را نشتتان میدهند ،مشتتاهده
میشتتود ضتتریب توان بار تقریبًا برابر  8/4استتت .مبدل ستتری ،در این
و ضعیت ،سعی در جلوگیری از ورود هارمونیکهای بار به شبکه و نیز
تصحیح ضریب توان دارد .شکل  66جریان شبکه و محتوای هارمونیکی
آن را برای بار کامل ،نیمهبار و بار کم به ترتیب نشتتان میدهد ،با توجه
بهشتتتکل  66موفقیت عملکرد این مبدل در کنترل هارمونیک جریان
شبکه بهوضوح قابلمشاهده است.

Serial no. 82

(ب)

(پ)

(ت)
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(ث)

(ج)
شکل  :9الف) جریان بار کامل ،ب)  THDجریان بار کامل ،پ) جریان
نیمه بار ،ت)  THDجریان نیمهبار ،ث) جریان بار کم ،ج)  THDجریان
بار کم

منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابلانعطاف . . .

البته پر واضح است که دلیل افزایش هارمونیکها در بار کمتر بهعلت
وجود رابطه معکوس بین اندیس مدوالسیون و میزان هارمونیک است.
شتتکل  68توان اکتیو و راکتیو تحویلی از شتتبکه به بار را برای هر
سه حالت بار کامل ،نیمهبار و بار کم ن شان میدهد .همانگونه که دیده
می شود ،تمام توان اکتیو موردنیاز بار تو سط شبکه تأمین می شود؛ اما
توان راکتیو کشیدهشده از شبکه در تمامی حاالت در حد صفر است که
این نشاندهنده موفقیت اینورتر سری در تصحیح ضریب توان است.
با افت ولتاژ شبکه ابتدا توان تزریقی از شبکه به بار کاهش مییابد.
ازآنجاکه اینورتر موازی می بایستتتت ولتاژ بار را ثابت نگه دارد ،لذا باید
کاهش ولتاژ شتتتبکه را جبران کند .این کار منجر به افت ولتاژ باس dc
می شود .با افت ولتاژ باس کنترلکننده اینورتر سری وارد عمل شده و
جریان دریافتی از شتتتبکه را افزایش میدهد تا از افت ولتاژ باس dc
جلوگیری کند که این امر باعث افزایش توان دریافتی از شبکه میگردد.
با بازگشتتتت توان شتتتبکه بهمقدار قبل از خطا ،افت ولتاژ باس متوقف
میشتتتود و مجددًا تمام توان اکتیو بار را شتتتبکه تأمین خواهد کرد.
لحظاتی که توان شبکه از توان اکیتو بار بیشتر میشود بهمنظور جبران
افت ایجاد شده در باس  dcاست .برای بررسی عملکرد اینورتر موازی در
حفظ ولتاژ بار در لحظه  t=8/1sولتاژ شبکه هارمونیکی شده و نیز دچار
افت نامتعادل می شود .شکل  69ولتاژ شبکه را نشان میدهد (تغییرات
ولتاژ شبکه در هر سه حالت بار یکسان است).

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(پ)
شکل  :11الف) توان اکتیو و راکتیو بار در حالت کارکرد عادی (بار
کامل) ،ب) توان راکتیو و راکتیو بار در حالت کارکرد عادی (نیمهبار)،
پ) توان راکتیو و راکتیو بار در حالت کارکرد عادی (بار کم)

Serial no. 82

(پ)
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(ت)

منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابلانعطاف . . .

(پ)
شکل  :12الف) توان اکتیو و راکتیو تزریقی شبکه (بار کامل) ،ب) توان
اکتیو و راکتیو تزریقی شبکه (نیمهبار)( ،پ) توان اکتیو و راکتیو
تزریقی شبکه (بار کم)

(ث)

(ج)
شکل :11الف) جریان شبکه (بار کامل) ،ب) محتوای هارمونیکی جریان
شبکه (بار کامل) ،پ) جریان شبکه (نیمهبار) ،ت) محتوای هارمونیکی
جریان شبکه (نیمهبار) ،ث) جریان شبکه (بار کم) ،ج) محتوای

شتتتکل  -67الف ولتاژ بار را قبل و در حین وقوع اختالل در ولتاژ
شبکه و شکل -67ب طیف هارمونیکی این ولتاژ را نشان میدهد .شکل
موج ولتاژ بار در حالت نیمهبار و بار کم نیز همانند شکل -67الف ا ست
و طیف هارمونیکی این ولتاژها نیز با اختالف بسیار اندکی یکسان است.
همانگونه که م شاهده می شود ولتاژ بار علیرغم وجود هارمونیک و افت
در ولتاژ شتتتبکه عاری از هارمونیک و افت ولتاژ بوده و هارمونیکهای
تولیدی بار تأثیری بر روی آن نداشتتتتهاند .این مطلب نشتتتاندهنده
موفقیت اینورتر موازی در تثبیت ولتاژ بار استتت .ازآنجاکه قبل و بعد از
قطع شتتتب که اینورتر موازی وظی فه کنترل ول تاژ بار را برع هده دارد و
الگوریتم کنترلی آن نیز پیش و پس از قطع شتتتبکه یکستتتان استتتت؛
بنابراین در صورت صحت عملکرد آن ،با قطع و و صل شبکه ولتاژ باس
بار دچار تغییر نخواهد شد.

هارمونیکی جریان شبکه (بار کم)

Serial no. 82

(الف)

شکل  :13شکل موج ولتاژ شبکه

(ب)

آنچه که موجب توفیق اینورتر موازی در تنظیم ولتاژ بار میشتتتود
الگوریتم کنترلی آن استتتت .در این الگوریتم کنترلی ،کنترلکننده PR
(مشابه شکل  )2برای هر هارمونیک ،یک جبرانساز مجزا دارد .بسته به
اهم یت هارمون یک ها ،این کنترلکن نده های رزو نانستتتی میتوان ند تا
هارمونیک هفتم ،نهم یا باالتر تنظیم شوند .بهاین ترتیب اینورتر موازی
قادر به تنظیم ولتاژ بار حتی در شرایط بار غیرخطی است.
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(الف)

(ب)
شکل  :14الف) ولتاژ بار (بار کامل) ،ب)محتوای هارمونیکی ولتاژ بار
(بار کامل)

همانگونه که نتایج شبیهسازیهای این بخش نشان داد ،در حالت
تغذیه از شبکه ،با عملکرد مناسب اینورترهای سری و موازی اختالالت
بار و شبکه به یکدیگر منتقل نمیشود .این کامالً مشابه رفتار آرایش
 UPSدوتبدیله است؛ بنابراین در این حالت تغییر آرایش ،روی عملکرد
کلی سامانه اثر نامطلوبی ندارد.

منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابلانعطاف . . .

شکل  :15ولتاژ بار در حالت قطع شبکه

چ نان که د یده میشتتتود تغییر مد کاری  UPSروی ول تاژ بار و
درنتیجه جریان آن اثر منفی ندا شته ا ست و تغذیه بار بدون وقفه ادامه
پیدا کرده ا ست .علت این عدم ح سا سیت به قطع شدن شبکه در ستی
عملکرد اینورتر موازی استتتت که همواره (قبل و بعد از قطع شتتتبکه)
وظیفه کنترل ولتاژ بار را برعهده دارد.
شکل  61توان اکتیو و راکتیو بار را در سه حالت بار کامل ،نیمهبار
و بار کم نشتتان میدهد .این شتتکل هم عدم وقوع وقفه در تغذیه بار را
نشان میدهند.

(الف)

 -2-5شبیهسازی قطع از شبکه
در این بخش از شتتبیهستتازی در لحظه  t=6sشتتبکه قطع شتتده و بار با
استتتتفاده از باتری تغذیه میشتتتود .همزمان با قطع شتتتبکه کلیدهای
استاتیک  Nبازمیگردند و کلیدهای استاتیک  ( Lشکل  )1عمل کرده و
نهایتًا دو اینورتر موازی می شوند .بهعالوه الگوریتم کنترلی اینورتر سری
هم تغییر میکند .در این وضتتعیت اینورتر موازی ارباب و اینورتر ستتری
برده می شود .الگوریتم کنترلی اینورتر سری در این حالت م شابه شکل
 4استتت .الگوریتم کنترل اینورتر موازی تغییر نخواهد کرد و این مبدل
همچ نان وظی فه کنترل ول تاژ بار را برع هده دارد .این عدمتغییر در
الگوریتم کنترلی اینورتر موازی از ایجاد گذراها در ولتاژ بار جلوگیری
میکند .شتتکل  61ولتاژ بار را قبل و بعد از قطع شتتبکه نشتتان میدهد
(شتتکل ولتاژ در حالت نیمهبار و بار کم نیز یکستتان استتت) .شتتکل 61
نشتتان میدهد که تغییر آرایش ( UPSقطع شتتبکه و موازی شتتدن دو
اینورتر) و تغییر الگوریتم کنترلی اینورتر ستتری اثری روی شتتکل موج
ولتاژ بار نداشتتته استتت .افت مقطعی ایجادشتتده در ولتاژ بار حدود 61
ولت یعنی  7/2در صد ا ست که با توجه به ا ستانداردهای کیفیت توان
قابلقبول است.

Serial no. 82

(ب)

(پ)
شکل  :16الف) توان اکتیو و راکتیو بار در حالت قطع شبکه (بار کامل)،
ب) توان اکتیو و راکتیو بار در حالت قطع شبکه (نیمهبار) ،پ) توان
اکتیو و راکتیو بار در حالت قطع شبکه (بار کم)
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چ نان که د یده میشتتتود با قطع شتتتب که توان اکتیو و راکتیو بار
بهترتیب تا حدود  68و  61درصد افت کرده و در کمتر از یک سیکل به
مقدار پیشین خود بازمیگردد.
این مدت ،زمانی استتتت که کنترلکننده اینورتر موازی قادر به تأمین
توان اکتیو و راکتیو بار میشتتود .پس از بستتته شتتدن کلیدهای موازی
کننده توان بار به تساوی بین دو اینورتر تقسیم میشود.
شکل  64بهترتیب جریان اینورتر موازی و اینورتر سری را برای هر
یک از حاالت بار کامل ،نیمهبار و بار کم نشتتان میدهد .چنانکه در این
شکلها دیده می شود ،جریان دو اینورتر پس از یک گذرای کوتاهمدت
برابر میشتتتود .که این نشتتتاندهنده موفقیت الگوریتم کنترلی اینورتر
ستتتری ،پس از موازی شتتتدن دو م بدل استتتت .ازآن جا که کل ید های
موازیکننده دو اینورتر در گذر از صتتفر ولتاژ هر فاز بستتته میشتتوند،
فازهای اینورتر موازی بهمدت کوتاهی جریانی بیش از نصتتف جریان بار
را تحمل میکنند که برای آنها قابل تحمل است.
شکل  62نیز بهترتیب توان اکتیو اینورترهای موازی و سری را برای
هر سه حالت بار نشان میدهد .ابتدا و در فاصله زمانی بین قطع شبکه
تا بستتته شتتدن کلیدهای موازیکننده و موازی شتتدن دو اینورتر ،برای
مدت کو تاهی اینورتر موازی بهتن هایی بار را ت غذ یه میک ند .با موازی
شدن دو اینورتر و فعال شدن کنترلکننده ارباب-برده تق سیم جریان،
توان بار به تستتتاوی بین دو اینورتر تقستتتیم میشتتتود .این نتایج هم
نشاندهنده موفقیتآمیز بودن تقسیم توان بین دو مبدل است.
شکل  63ولتاژ باس  DCو جریان باتری را قبل و بعد از قطع شدن
شتتبکه نشتتان میدهد .همانطور که دیده میشتتود قبل از قطع شتتبکه
باتری در حال شارژ و نزدیک شدن به سطح مطلوب ( 478ولت) ا ست
و پس از قطع شتتتبکه باتری برای تأمین توان مورد نیاز بار شتتتروع به
دشارژ میکند.
بنا به نتایج شتتبیهستتازی انجامشتتده در این بخش ،به هنگام قطع
شتتبکه بار بهخوبی و بدون مشتتکلی توستتط  UPSتغذیه میشتتود .دو
اینورتر توان بار را میان خود تقستتتیم کردهاند؛ بنابراین  UPSقادر به
تغذیه باری تا دو برابر ظرفیت مبدلهای خود استتتت .درنتیجه با تغییر
پیکربندی  UPSاز دوتبدیله به پیکربندی پیشتتتنهادی بار بهشتتتکلی
منا سبی تغذیه شده و بدون تحمیل هزینه قابل توجه ظرفیت  UPSنیز
تا دو برابر افزایش مییابد.

منابع تغذیه بدون وقفه دوتبدیله قابلانعطاف . . .

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)
شکل  :17الف) جریان اینورتر موازی در حالت قطع شبکه (بار کامل)،
ب) جریان اینورتر سری در حالت قطع شبکه (بار کامل) ،پ) جریان
اینورتر موازی در حالت قطع شبکه (نیمهبار) ،ت) جریان اینورتر سری
در حالت قطع شبکه (نیمهبار) ،ث) جریان اینورتر موازی در حالت
قطع شبکه (بار کم) ،ج) جریان اینورتر سری در حالت قطع شبکه (بار
(الف)

Serial no. 82

کم)
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 نتیجهگیری-6
در این مقاله یک پیکربندی پیشتتتن هادی برای افزایش ظرفیت
 در ضتتمن.دوتبدیله تا دو برابر ظرفیت اولیه آن پیشتتنهاد شتتده استتت
 دوتبدیله به این پیکربندی نیز ارائه شتتدهUPS ستتاختاری برای تبدیل
 بهعلت افزایش، در این پیکربندی در حالت تغذیه بار از شتتبکه.استتت
 اختالالت بار و شبکه روی یکدیگر، توانایی جبران اختالالت شبکه و بار
 در حا لت ذخیره انرژی بهک مک موازیستتتازی.اثر نخوا هد داشتتتت
 توان%888  ستتتامانه موردنظر توانایی تغذیه باری تا،اینورترهای موجود
 شبیه سازی انجام شده نشان. دوتبدیله اولیه را خواهد داشتUPS نامی
میدهد که این تغییر پیکربندی چه در حالت تغذیه بار از شتتبکه و چه
. تأثیری نداشته استUPS  روی عملکرد،در حالت تغذیه از باتری
UPS

)(الف
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