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 در این مقاله طراحی سی ستم کنترل پیشبین بر ا ساس مدل ف ضا حالت جهت تولید پالسهای کلیدزنی منا سب برای اینورتر سهفاز:چکیده

 روابط موجود در. دینامیک ب سیار سریع و توانایی ارزیابی توابع هزینه مختلف از مزیتهای کنترلر پیشبین طراحی شده میبا شد.مورد نظر ا ست
 طراحی مشاهدهگر، کاهش هزینه و بهبود قابلیت اطمینان،سیستم کنترل حاکی از نیاز آن بهمقدار جریان بار بوده که با توجه به نامشخص بودن بار
. پایداری و پیچیدگی با د شواریهایی همراه هستند، مشاهدهگرهای متداولی همچون لوئنبرگر بهلحاظ طراحی.جایگزین سنسور جریان شده ا ست
لذا در این مقاله مشاااهدهگر نوینی مبتنی بر تئوری سااری فوریه و تئوری توان لحظهای طراحی شااده که عهوه بر عملکرد مولوو و برآوردهس اازی
 همچنین م شاهدهگر. از جهت روابط حاکم بر آن شامل دینامیک و ثابت زمانی نبوده که پایداری و همگرایی آن را اثبات میکند،الزامات ا ستاندارد
 توانایی مشاااهده جریان بار را با دقت بساایار،پیشاانهادی پارامتر خاص تنظیمی نداشااته و فقط با اندازهگیری مقادیر ولتاژ خروجی و جریان فیلتر
 ولت مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل با مشاهدهگر متداول882  سهفازUPS  توسط شبیهسازی، مشاهدهگر پیشنهادی این مقاله.مناسبی دارد
.لوئنبرگر مورد مقایسه قرار خواهد گرفت
.LC  فیلتر، اینورتر سهفاز، مشاهدهگر جریان بار، منبع تغذیه بدون وقفه، سیستم کنترل پیشبین:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, the state space model predictive control system design for inverter switching pulses to produce the desired
three-phase UPS outputs. Very fast dynamics and the ability to evaluate different cost functions of the advantages of predictive
controller in designed. Relations in the system suggest a need to control the amount of time given the uncertain times, reduce costs and
improve reliability, flow sensor, is designed to replace the observer. The common observers such as Luenberger Observer in terms of
design, sustainability and complexity associated with difficulties. In this paper a novel observer based on fourier series and instatntius
power theory in which desired operations have been achived, is designed. The proposed observer does not set specific parameters only
measure of output voltage and filter current, ability to observation the load current with excellent accuracy. The proposed observer, a
simulated 220-volt three-phase UPS tested and the results will be compared with Luenberger common observer.
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 -1مقدمه
کنترل اینورتر های فیلتردار در کاربرد هایی که کیف یت توان باال مورد
نیاز ا ست ،ب سیار اهمیت دارد .اینگونه اینورترها در مواردی مانند منابع
ت غذ یه بدون وق فه )UPS( 1مسااات قل از شاااب که ،تول یدات پراک نده،
سایسااتمهای ذخیره انرژی و دیگر کاربردهای جدا از شاابکه بر اسااس
انرژیهای تجدیدپذیر و  UPSاستفاده میشوند [.]8 ،6
در مبدل  UPSمولوو تولید ولتاژ خروجی تنظیمشاااده با حداقل
میزان هارمونیک میباشد ،بنابراین بسیار حائز اهمیت است که خروجی
 UPSبدون در نظر گرفتن نوع بار اعم از خوی و غیرخوی ،ول تاژی
بدون ریپل فراهم آید [.]9
اتصال فیلتر  LCدر خروجی اینورتر سهفاز ،طراحی سی ستم کنترل
و تنظیم ول تاژ خروجی  UPSرا با دشاااواری هایی همراه میساااازد.
سیستمهای کنترل متعددی برای اینگونه  UPSها پیشنهاد شدهاند که
ازجمله میتوان به کنترل مُردهنوش ،]7-1[ 2کنترل ف یدبک چندحلقه
[ ،]4کنترل توبیقی بر ا ساس فیلترهای ت شدید بانکی [ ،]2کنترلهای
تکراری [ ]62 ،3و اسااتراتژیهای تنظیم براساااس کنترل ∞]66[ H
اشااااره کرد .در اکثر این کنترلکن نده ها ،از ول تاژ و جر یان خروجی
بهصااورت آبشاااری در دو حلقه کنترل داخلی و خارجی با رویکردهای
خوی و غیرخوی ف ید بک گرف ته میشاااود ،این ف ید بک برای تول ید
ولتاژهای مرجع جهت تولید پالسهای آتش کلیدهای الکترونیک قدرت
استفاده میشود.
کنترل پیشبین با توجه به پاسخ دینامیکی سریع آن راهحل بسیار
خوبی در کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت میباشااد [ .]68روشهای
پیشبینی جهت تولید پالسهای آتش کلیدها در مرجع [ ]69ارائه شده
است .مرسومترین این روشها را میتوان روش مُردهنوش دانست که در
مرجع [ ]67برای کنترل جر یان اینورتر ،در مرجع [ ]60برای کنترل
ولتاژ خروجی یک سو ساز ،در مرجع [ ]61برای اینورتر سهفاز مت صل به
شبکه و در مرجع [ ]64برای تنظیم ضریب توان ا ستفاده شده ا ست.
پیاده سازی روش مُردهنوش در سی ستمهای گسسته با توجه به وابسته
بودن سیستم کنترل به مقادیر اجزاء همراه با مقاوم نمودن کنترلکننده
در مقابل نامعینی ها صاااورت می پذیرد .لذا روش های مختلفی بدین
منظور ارائه شده ا ست که در آنها از سی ستمهای کنترل توبیقپذیر،
شاابکههای عصاابی و دیگر سایسااتمهای مقاوم با ساااختارهای پیچیده
استفاده شده است [ 62 ،61و .]63
در روش پیشبین بر اسااااس مدل )MPC( 3که با نام کنترل افق
پیشبین نیز شناخته می شود مدلی از سی ستم ،رفتار سی ستم را در افق
مشاااخصااای از زمان پیشبینی کرده و با ارز یابی تابع هزی نه بهترین
عکسالعمل برای آی نده را انتخاو مینماید که تحقیقهای متعددی در
این زمی نه در مبدل های قدرت صاااورت گرفته اسااات و از آن جمله
میتوان به کاربردهای این روش در  UPSها اشاره نمود [.]82-80
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 MPCروش کنترل منعوفی اساااات کاه در کنترلکننادههاای
سااایساااتمهای مقید و غیرخوی بسااایار مناساااب اسااات .در MPC
فرموالسااایون های مختلف از توابع هزی نه با در نظر گرفتن متغیرهای
گو ناگون با انواع ضااارا یب وزنی و افق های پیشبینی مت فاوت ان جام
میشود.
بهمنظور سادهسازی روش  ،MPCالزم است سیستم بهصورت تعداد
محدودی حالت کلیدزنی مدل شاااود و فقط یک گام برای افق در نظر
گرفته شود .این امر ساده سازی معادالت و کاهش محا سبات را در پی
خواهد داشااات .کنترل پیشبین  MPCبا اندازهگیری ولتاژ خروجی و
جریان فیلتر داخلی اینورتر ،مدلی را برای گام بعدی پیشبینی نموده و
با ارز یابی حا لت های مختلف کل یدزنی در تابع هزی نه ،بهترین حا لت
کلیدزنی را به کلیدهای اینورتر اعمال مینماید.
این مقاله کنترل پیشبین  MPCبراسااااس مدل فضاااای حالت را
جهت تولید پالسهای آتش کلیدهای الکترونیک قدرت در اینورتر UPS
سااهفاز مجهز به فیلتر  LCبررساای مینماید .همچنین بهمنظور کاهش
تأثیر نویز در فیدبکگیری از جریان خروجی اینورتر و نیز کاهش تعداد
ساانسااورها و بهبود قابلیت اطمینان ساایسااتم ،در این مقاله بهجای
استفاده از سنسور جریان خروجی از مشاهدهگر جریان خروجی استفاده
می شود .بدین منظور م شاهدهگر نوینی برا ساس تئوری سری فوریه و
تئوری توان لحظهای ارائه میگردد و عملکرد مشاااهدهگر پیشاانهادی با
مشااااهدهگر لوئنبرگر 4مرجع [ ]81مورد مقایساااه قرار خواهد گرفت.
م شاهدهگر پی شنهادی در این مقاله ن سبت به م شاهدهگرهای متداولی
همچون لوئنبرگر ،مشاااهدهگرهای دیگر عملکردی مشااابه و در مواردی
بساایار مولووتر داشااته بهطوریکه در مورد بارهای غیرخوی خوای
تخمین کمتری خواهیم داشااات و این در حالی اسااات که بهل حاظ
پیچیدگی محا سبات ،م شاهدهگر پی شنهادی ن سبت به سیساتمهای
مشابه جهت پیادهسازی عملی مناسبتر ارزیابی میشود.
ساختار مقاله شامل موارد زیر ا ست .در ق سمت دوم به برر سی و
مدلساازی سایساتم مورد موالعه که  UPSشاش کلید مجهز به فیلتر
 LCا ست پرداخته می شود .ق سمت سوم م شاهدهگر لوئنبرگر به صورت
مخت صر برر سی شده و روابط ریا ضی مربوط به م شاهدهگری نوین ارائه
خواهد شد .قسمت چهارم سیستم کنترل پیشبین براساس مدل فضای
حالت معرفی شده و نحوه عملکرد آن بیان میگردد .در ق سمت پنجم
بهمنظور بررساای صااحّت عملکرد ساایسااتم پیشاانهادی در این مقاله،
شبیهسازی سی ستم مورد نظر در محیط  Matlab/Simulinkارائه خواهد
شد و در قسمت پایانی نتیجهگیری استفاده از مشاهدهگر پیشنهادی در
این مقاله ارائه میگردد.

 -2مدلسازی سیستم مورد مطالعه
سی ستم مورد موالعه در این مقاله شامل تغذیه  DCو اینورتر پل شش
کل ید ،فیلتر  LCو بار اعم از خوی و غیرخوی بوده که هر یک در این
قسمت بهتفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
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شکل  :1اینورتر موجود در سیستم  UPSبا فیلتر .LC

 -1-2اینورتر تمام پل
اینورتر موجود در  UPSبا فیلتر  LCخروجی آن ،در شاااکل  6نمایش
داده شده ا ست .مدل مبدل و فیلتر در این قسمت ارائه خواهد شد و با
توجه به فرض نامعین بودن بار ،بهصورت یکبار غیرخوی یا خوی مدل
شده ا ست .بردار مرجع ف ضایی ولتاژ خروجی اینورتر ( )Viبا ا ستفاده از
تبدیل کهرک بر اساس مرجع [ ]84عبارت است از:

2
()6
V  V  jV  V S  aS  a 2S 
c

a

b

2

dc

d

q

3

j

i

سمت DC

این مدل بهصاااورت دو معادله ارائه میشاااود که یکی مربوط به
دی نام یک اندوکتانس فیلتر و دیگری دی نام یک موجود در رابوه خازن
فیلتر است.
d
()0
L
i  V V  R i
c

f f

f

f

i

dt
d
Cf
vc  i f  io
dt

() 1

که  Lfو  Rfا ندوک تانس و م قاو مت پارازیتی م عادل سااالف فیلتر و
ظرفیت خازنی فیلتر است.
با فرض متغیرهای حالت جریان ساالف و ولتاژ خازن فیلتر ،میتوان
معادالت حالت حاکم بر فیلتر  LCرا بهصورت زیر نوشت:
()4
  R f  1
Cf

که  aبردار یکه فضایی بوده و برابر با  e 3است و  Vdcولتاژ
اینورتر بوده که تو سط باتری یا بهو سیله یک سو ساز از شبکه برق تأمین
 1


 0 
L f  i f   
d i f   L f
شود.
 L V    1 i
 
 vc   f  i  C  o
dt vc   1
0
f
با در نظر گرفتن تمامی ترکیبات ممکن برای توابع کلیدزنی Sb ،Sa
 0 
 


 C f

و  ،Scه شت حالت کلیدزنی و ه شت بردار مرجع ف ضایی ولتاژ خروجی
بهمنظور خهصه سازی رابوه باال ،تغییر متغیرهایی به صورت زیر در
اینورتر حاصل می شود که با توجه به دو بردار صفر در این مقاله اینورتر
نظر گرفته و این رابوه بازنویسی شده است:
به صورت یک سی ستم غیرخوی با  4حالت مختلف کلیدزنی مدل شده
()2
  R f  1
 1


اسات و هد سایساتم کنترل تعیین و انتخاو بهترین حالت کلیدزنی
 0 
i 
L
Lf 
x   f ; A   f
; B   L f ; Bd    1 
است.
 
 1

C 
vc 


 -2-2فیلتر LC

fc

()7



fb

f

fa

3
2
vc  vca  avcb  a 2vcc
3
2
io  ioa  aiob  a 2ioc
3







 b ،aو  cسااالف فیلتر vcb ،vca ،و vcc

که  ifb ،ifaو  ifcبهترتیب جریان فاز
بهترت یب ولتاژ فاز  b ،aو  cخازن فیلتر و  iob ،ioaو  iocبهترت یب جر یان
فاز  b ،aو  cبار است.
بلوک دیاگرام فیلتر  LCمورد استفاده در  UPSرا میتوان به صورت
شکل  8بیان کرد.
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0


dx
 Ax  BVi  Bd io
dt

()3

بر اساس تئوری فضای برداری ،در سی ستم سهفاز متعادل بردار مختلط
را میتوان بهصورت ترکیبی از سهفاز نوشت [ .]82بنابراین ،بردار جریان
سلف فیلتر  ،ifبردار ولتاژ خازن فیلتر  vcو بردار جریان بار  ioرا میتوان
در فضای برداری بهصورت زیر مدل کرد:
2
()8
i  i  ai  a 2i 
()9

f



 0 


 C f

در این روابط if ،و  vcاندازهگیری شده ،درحالیکه  Viبا استفاده از رابوه
( )6محا سبه می شود ،همچنین  ioبهعنوان اغت شاش نا شناخته در نظر
گرفته می شود .در این مقاله ولتاژ  DCثابت و م شخص بوده و خروجی
 UPSکه ولتاژ  vcاسااات بهصاااورت زیر از متغیرهای حالت اساااتخرا
میشود:
vc  0 1x
()62
Vc

1
Cf s

io
+-

if

1
Lf s  Rf

+-

Vi

شکل  :2مدل فاز فیلتر .LC

مدل زمان گسااسااته فیلتر را میتوان از رابوه ( )3بهصااورت زیر
استخرا کرد [:]83
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xk 1  xk   Vi k   d io k 

()66
که در این راب وه  Г ،Фو  Гdمؤلفه های گساااساااته مدل فیلتر بوده و
بهصورت زیر محاسبه خواهد شد:
ATs
()68
e
Ts

0 e Bd
Ts
d   e A Bd d
0
A



همانطور که مشااااهده میشاااود ،برای پیشبینی ولتاژ خازنهای
فیلتر و جریان سااالفهای فیلتر نیاز به جریان خروجی  ioاسااات ،ولی
معموالً این جر یان اندازهگیری نشاااده و با توجه به نامعین بودن بار
تخمین مناساابی از این جریان با اسااتفاده از جریان اندازهگیریشااده
سلفهای فیلتر و ولتاژ اندازهگیری شده خازنهای فیلتر به صورت رابوه
زیر در نظر گرفته میشود:
Cf
()69
    
   
vc k  vc k  1

Ts

io k  1  i f k  1 

بااینحال این تخمین نساابت به نویز بس ایار حساااس بوده (زیرا بر
اساااس مشااتق ولتاژ خازنهای فیلتر اساات) و نیاز به یک مشاااهدهگر
مناسب جهت تخمین جریان خروجی میباشد.
 -3مشاهدهگر جریان خروجی UPS

 -1-3مشاهدهگر لوئنبرگر
جریان بار وابسااته به بار متصاال به خروجی بوده که نامعین اساات لذا
بع ضی فر ضیات برای م شاهده آن نیاز ا ست که این فر ضیات مربوط به
رفتار دینامیکی جریان بار است .فرض سادهای که میتوان بهصورت زیر
در نظر گرفت آن اسااات که تغییرات جر یان بار نسااابت به فرکانس
نمونهبرداری بساایار آهسااته بوده درنتیجه میتوان جریان بار را تقریبًا
ثابت در نظر گرفت ،یا بهعبارتدیگر:
dio
()67
0
dt

با افزودن این رابوه به معادالت فضاای حالت ،میتوان سایساتم را
بهصورت زیر تغییر داد:
()60
 R f  1




Vi




0 
 1
 i f   L
 1    f
 vc   0
C f   
i 
0
0  o  





Lf
0
0

Lf
1
Cf
0


i f  
d   
vc  
dt   
 io 




اگر خروجی سااایساااتم جدید بهصاااورت جریان سااالفها و ولتاژ
خازنهای فیلتر تعریف شود آنگاه داریم:
()61
i f 
1 0 0  
y
 vc 
0 1 0  i 
 o

م شاهدهگر مرتبه کامل لوئنبرگر جهت م شاهده بردار حاالت که با
̂ xنشان داده می شود استفاده میگردد [ .]83این مشاهدهگر یک نوع
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مدل حلقه باز ساایسااتم اساات که شااامل یکترم تصااحیح بر اساااس
خروجیهای اندازهگیری شده ا ست .در حالت ماندگار چون  xˆ  xلذا
ترم ت صحیح  Ly  Cxˆ بر مدل سی ستم هیچ تأثیری نخواهد دا شت و
درصاااورتیکه  xˆ  xنباشاااد دینامیک خوا بهشااارط هورویتز بودن
ماتریس  A  LCپایدار و خوا ˆ e  x  xبه صفر میل میکند.
پس میتوان دینامیک مربوط به م شاهدهگر را برا ساس رابوه ()60
بهصورت زیر بیان کرد:
ˆdx
()64
 Axˆ  BV  LCx  Cxˆ 
i

dt

که در این رابوه  Lبهره مشاهدهگر نام دارد.
با سادهسازی رابوه ( )64خواهیم داشت:
()62
Vi 

iˆf 
iˆf 
 
d  
 
vˆc   Aobs vˆc   Bobs i f 
dt  ˆ 


ˆ
vc 
 io 
 io 

که  Aobs  A  LCو  Bo b s  B Lبوده و جر یان خروجی
تخمین زده شده بهصورت زیر حاصل میشود:
ˆˆi  0 0 1x
()63
o

UPS

الزم به تو ضیح ا ست که م شاهدهگر به صورت فیلتری برای تخمین
جریان بار (نامعین)  iˆoبرا ساس جریان اندازهگیری شده سلفهای فیلتر
 ،ifولتاژ اندازهگیری شااده خازنهای فیلتر  vcو ولتاژ خروجی اینورتر Vi
عمل مینماید.
5
طراحی ماتریس  Lبا مصاااالحهای م یان پهنای باند و حذ نویز
انجام شااود .یک روش مناسااب جهت انتخاو بهره مشاااهدهگر ،جایابی
قوبهای مشاااهدهگر بیش از ده برابر دورتر از قوبهای س ایسااتم ،در
سااامت چح محور موهومی میباشاااد بهصاااورتی اسااات که دینامیک
مشاهدهگر سریعتر از دینامیک حلقه باز سیستم باشد.
 -2-3مشاهدهگر پیشنهادی
همانطور که اشاره شد ،رابوه زیر سادهترین روش برای تخمین جریان
بار است:
d
()82
i i C
v
c

dt

f

f

o

با تغییر قاو مرجع خواهیم داشت:
()86
d  vc 



 io   i f 
     Cf
 io   i f 
dt  vc 
   

وجود مشاااتق از ولتاژ خروجی معا یب این رابوه بوده ،زیرا وجود
مشاااتق به معنای پیشبینی ولتاژ خروجی اسااات و حال آن که ولتاژ
خروجی هد سی ستم کنترل پیشبین ا ست .همچنین در صورت بروز
اغتشاااش و نویز در ولتاژ خروجی ،اسااتفاده از مشااتق به معنای تقویت
این اغتشاش خواهد بود [.]83
با وجود این سااادگی ،پیادهسااازی این روش در کاربردهای عملی
بهدلیل مشتقگیری از ولتاژ با مشکل روبهرو میشود .پیادهسازی مشتق
بهو سیله پردازندههای دیجیتال ،نیاز به محا سبه تفا ضل ولتاژ طی یک
زمان محدود دارد و برای پیاده سازی مناسب ،این محاسبات باید حدود
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ده مرت به در هر پریود کل یدزنی تکرار شاااود .همچنین خوای تخمین
ولتاژ در این روش به لحظه کلیدزنی وابسااته اساات ،بهطوریکه خوای
بزرگی در تخمین ولتاژ در لحظههای کلیدزنی ایجاد میشاااود ،زیرا در
لحظات کلیدزنی اغت شاش بزرگ و سریع در جریان بهوجود میآید که
سااابب خوا در اندازهگیری و محاسااابات بعدی خواهد شاااد .درنهایت
مشکل بزرگ این روش تقویت نویزهای فرکانس باالی ولتاژ خط بهدلیل
عمل مشتقگیری میباشد.
در این قسااا مت بهمنظور تخمین جر یان بار و ک نار گذاشاااتن
م شتقگیر بر سر راه ولتاژ خروجی ،سی ستم تخمین سادهای پی شنهاد
می شود که با وجود روابط بسیار ساده کارایی بسیار مناسبی داشته و از
جهت پیادهسازی در سیستمهای گسسته مولوو میباشد.
همانطور که میدانیم بر ا ساس تئوری سری فوریه ،هر شکل مو
متناوبی را میتوان بهصاااورت مجموعی از توابع مثلثاتی تعریف کرد .با
این بحث میتوان ولتاژ خروجی اینورتر را به صورت سینوسی و به شکل
زیر بیان کرد:

Vn sin nt   n 
vca 

n 1, 3,5,

Vn sin nt   n  2n / 3
vcb 
n 1, 3,5,

v 
V sin nt   n  2n / 3
 cc n 1,3,5,n


()88





با اعمال تبدیل قاو مرجع سااااکن به رابوه ( ،)88مؤلفههای ولتاژ
در قاو مرجع ساکن بهصورت زیر بیان میشود:
()89



vc 
Vn sin nt   n 

n 1,5, 7,11,


v  
Vn cosnt   n  
Vn cosnt   n 
 c
n 1, 7,13,
n  5,11,17,






ذکر این نکته قابل توجه اساات که ولتاژ شاابکه در ساایسااتمهای
چهارس ایمه میتواند شااامل هارمونیکهای مضاارو سااه باشااد ،اما در
سااایساااتمهای ساااهسااایمه که مورد موالعه این تحقیق اسااات ،این
هارمونیکها وجود نخواهند داشت .هرچند همانطور که در رابوه ()89
مشاهده میشود ،تبدیل قاو مرجع ساکن هارمونیکهای مضرو سه را،
حتی اگر وجود هم داشااته باشااند ،حذ خواهد کرد .درنهایت با انجام
عمل مشتقگیری بر روی رابوه ( )89خواهیم داشت:
()89

d
nVn cosnt   n 
 dt vc 
n 1,5, 7,11,


d
nVn sin nt   n  
nVn sin nt   n 
 vc 
 dt
n 1, 7,13,
n  5,11,17,







با فرض اینکه ولتاژ خروجی اینورتر به صورت سینو سی خالص بوده
باشاااد ،میتوان در نظر داشااات که در رابوه ( )89دامنه مؤلفه های
هارمونیکی صااافر می باشاااد .لذا این رابوه را میتوان بهصاااورت زیر
بازنویسی کرد:
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()87

d
v  V1 cost  1

 dt c
d
 vc  V1 sin t  1

 dt

درنتی جه میتوان مشاااا هده کرد که راب وه ( )87را با جایگزینی
مؤلفههای قاو مرجع ساکن بهصورت زیر بیان کرد:
d
()80
v  v
c
 dt c
d
 vc  vc
 dt

با ا ستفاده از این جایگذاری ،دامنه و فاز مؤلفه ا صلی جمله م شتق
حفظ شده درحالیکه مؤلفههای هارمونیکی توالی مثبت با ضریب 6/n
و مؤلفههای هارمونیکی توالی منفی با ضریب  -6/nت ضعیف می شوند.
بنابراین این جایگذاری عهوهبر اینکه امکان پیادهساااازی مشاااتقگیر
ایدهآل رابوه ( )86را فراهم میکند ،بهدلیل ذات فیلترکردن موجود در
این روش هارمونیکهای ولتاژ نیز تقویت نمیشوند.
بنابر آنچه در مرجع [ ]92ذکر شااده اساات ،با صاار نظر از بحث
تقو یت نویز های فر کانس باال ،چالش های موجود در فیلتر کردن و
پیاده سازی فیلتر ،لزوم نمونهبرداری فرکانس باال و واب ستگی متغیرهای
حالت ،میتوان از هارمونیکهای مرتبه پایین صاار نظر کرد .همچنین
با توجه به اعمال م شتق در رابوه ( ،)63دامنه مربوط به هارمونیکها با
مقدار  6/nکاهش مییابد .بنابراین با فرض تولید ولتاژ خروجی مناس اب
و در حد استاندارد توسط اینورتر که حداکثر دامنه مجاز برای هر مؤلفه
هارمونیکی و طبق مرجع [ %0 ]96میبا شد ،حداکثر دامنه م شتقهای
ظاهر شااده در رابوه ( ،)89برابر با  %6دامنه مؤلفه اصاالی خواهد بود.
بنابراین فرض تقریب درنظرگرفته شاااده در این مقاله با صااار نظر از
حداکثر  %6دامنه مؤلفههای هارمونیکی میباشد.
درن ها یت روش تخمین ول تاژ جر یان با جای گذاری راب وه ( )80در
( )86بهصورت زیر است:
()81
iˆo  i f  C f vc
ˆ
io  i f  C f vc

همانطور که از رابوه ( )81مشااهود اساات ،رابوه تخمین جریان
پی شنهادی یک رابوه جبری ساده است که فقط شامل تعداد محدودی
اعمال ساااده ریاض ای ازجمله جمع و ضاارو میباشااد .بنابراین مسااائل
مربوط به پا یداری و شااارایط و نرخ همگرایی برای روش پیشااانهادی
تعریف نمیشااوند .روش پیشاانهادی تنها از عدمقوعیت در پارامترهای
فیلتر تأثیر میپذیرد و خوا در پارامترهای سی ستم مانند اندوکتانس و
مقاومت فیلتر ساابب ایجاد خوا در ولتاژ تخمینی خواهد شااد .بنابراین
بررس ای تأثیر عدمقوعیتها و دقت مدل در عملکرد مشاااهدهگر الزم و
ضاااروری میباشاااد .در روش پیشااانهادی چون افت ولتاژ روی فیلتر
خروجی در مقای سه با ولتاژ خروجی مبدل بسیار کوچک است ،بنابراین
خوا در پارامترهای فیلتر در یک محدوده وس ایع نیز فقط ساابب ایجاد
خوای قابل صاار نظری در ولتاژ تخمینی خروجی میشااود .بررساای
تأثیر د قت مدل بر عملکرد روش پیشااان هادی توساااط آز مایش های
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شبیه سازی در قسمتهای بعد بهتفصیل بررسی شده که نتایج موالب
باال را تأیید میکنند.

طراحی مشاهدهگر نوین جریان خروجی . . . UPS
Vdc

 -4سیستم کنترل پیشبین پیشنهادی

2

 
2



g1  vc*  vc  vc*  vc

که  vc*و  vc*قسااا مت های حقیقی و موهومی بردار ول تاژ مرجع
خروجی بوده در حالی که  vcαو  vcβم قادیر حقیقی و موهومی ول تاژ
خروجی پیشبینی شده ) vc(k+1است.
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7

)(28

)(11

Vi

7

Lf

*vc

)vc(k

)Vi(k

›

()84



)vc(k+1

S1 S2 ... S7

بهمنظور کنترل مبدل ارائه شده در این مقاله استفاده از  MPCپی شنهاد
میشاااود MPC .مزا یای فراوانی را بههمراه داشااا ته که برای کنترل
اینگونه سی ستمها ب سیار منا سب ا ست ،ازجمله :روند عملکرد ب سیار
آ سان ،قیود و غیرخوی بودن سی ستم به سادگی قابل اجرا ست و رفتار
موردنظر سی ستم را میتوان به صورت تابع هزینه فرموله و کمینه کرد.
این م قا له با پیشبینی رف تار اینورتر برای گام ب عدی نمو نهبرداری در
حا لت های مختلف ممکن ،با تو جه به توابع هزی نه موردنظر ،بهترین
رفتار را برای آینده انتخاو و اعمال میکند .در شماتیک سیستم کنترل
از مدل حلقه باز سااایساااتم برای پیشبینی و انتخاو بهترین حالت
کلیدزنی استفاده شده است.
دیاگرام بلوکی ساایسااتم کنترل پیشاانهادی برای کاربرد  UPSبا
اینورتر مجهز به فیلتر  LCدر شکل  9نشان داده شده ا ست .همانطور
که مشاهده می شود در این شماتیک ،با اندازهگیری ولتاژ خروجی )vc(k
و جریان فیلتر ) ،if(kبا توجه به رابوه ( )66ولتاژ خروجی در گام بعدی
نمونهبرداری ) vc(k+1برای تمامی حاالت ممکن پیشبینی خواهد شد.
الزم به ذکر اسااات که پیشبینی ولتاژ خروجی در رابوه ( )66ن یاز به
جر یان بار ) io(kمی باشاااد که در این م قا له با تو جه به تأثیر نویز و
اغتشااااشاااات محیط بر جر یان خروجی و این مولب که اگر جر یان
خروجی عهوهبر جر یان بار حاوی نویزهای محیوی نیز باشاااد ممکن
اساات عملکرد ساایسااتم کنترل را مختل کند ،اقدام به تخمین جریان
خروجی شااده اساات .به عبارتدیگر اسااتفاده از مشاااهدهگر بهجای
اندازهگیری جریان باعث میشاااود که در معادالت مربوط به پیشبینی
ولتاژ خروجی ،نویز و اغتشاااشااات محیوی که ناشای از عوامل متعددی
مانند اموا مخابراتی است ،مؤثر نباشد.
بهمنظور تخمین جریان بار در این مقاله ابتدا مشاااهدهگر لوئنبرگر
مورد برر سی قرار گرفت و سی ستم م شاهدهگر سادهای مبتنی بر رابوه
( )81ارائه گردید که عهوهبر کارایی بسیار مناسب ،از لحاظ دینامیکی و
بحث پایداری بهعلت جبری بودن رابوه تخمین ،بر کل سی ستم تأثیری
نامولوبی نخوا هد داشااات .انت خاو بهترین حا لت کل یدزنی و بهترین
و ضعیت کلیدها در گام نمونهبرداری بعدی با توجه به مقادیر پیشبینی
ولتاژ خروجی و ارزیابی تابع هزینه صورت خواهد گرفت.
در این مقاله با توجه به مولوو ساایسااتم  UPSکه داشااتن ولتاژ
سینو سی خالص بدون در نظر دا شتن مقدار بار میبا شد ،تابع هزینهای
با نام  g6بهصورت زیر در نظر گرفته شده است:

)if(k

if

Rf

io

vc+

)io(k

)if(k

Cf
)(27

)vc(k

شکل  :3دیاگرام بلوکی سیستم کنترل پیشنهادی.

)S(iop

i=1:7
Vi(i)=S(i)Vdc

x k  1   x k    Vi k   d iˆo k 

g(i)=g1
):(g(i)<gop

)gop=g(i
iop=i

? i=7

شکل  :4فلوچارت سیستم کنترل پیشنهادی.

شکل  9دیاگرام بلوکی سی ستم کنترل پی شنهادی در این مقاله را
نشان میدهد .همانطور که در شکل  9مشاهده می شود ،ولتاژ خروجی
اندازهگیری شااده  vcو جریان فیلتر اندازهگیری شااده  ifبا اسااتفاده از
رابوه ( )81پی شنهادی در این مقاله ،مقدار جریان خروجی تخمین زده
شده و برای سیستم کنترل پیشبین ارسال میشود .مقادیر اندازهگیری
شااده بههمراه مقدار مشاااهدهگر جریان بار ،با اسااتفاده از رابوه ()66
مقدار ولتاژ خروجی برای تمامی حاالت ممکن و برای گام نمونهبرداری
بعدی پیشبینی خواهد شاااد .با یافتن مقادیر پیشبینیشاااده ولتاژ
خروجی ،این مقادیر در توابع هزی نه موردنظر ارز یابی شاااده و از م یان
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ت مام حاالت موجود ،حا لت کل یدزنی که کمترین تابع هزی نه را ای جاد
میکند به اینورتر اعمال می شود .فلوچارت سی ستم کنترل پی شنهادی
در شکل  7ارائه شده است.

 -5نتایج شبیهسازی
سی ستم کنترل پی شنهادی در این مقاله بر روی اینورتر مجهز به فیلتر
 LCآزمایش شده و نتایج حاصل از آزمایش در این قسمت ارائه میشود.
پارامترهای سیستم مورد آزمون در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :1پارامترهای سیستم مورد آزمایش.
پارامتر

مقدار

ولتاژ لینک )Vdc( DC

]122 [V

اندوکتانس فیلتر ()Lf

]8/7 [mH

مقاومت فیلتر ()Rf

]2/6 [Ω

خازن فیلتر ()Cf

]82 [μF

خازن لینک )Cdc_link( DC

]6222 [μF

زمان نمونهبرداری ()Tsampling

]82 [μs

مقاومت بار خوی ()R

]82 [Ω

بار غیرخوی سهفاز

خازن بار ()C

]9222 [μF

مقاومت بار ()R

]12 [Ω

پیاده سازی الگوریتم کنترل پیشبین مشتمل بر مشاهدهگر جریان
بار پی شنهادی در این مقاله با حداقل زمان نمونهبرداری  Ts=82μsقابل
حصااول اساات .همچنین آزمایشهای مورد نظر در حضااور بار خوی و
غیرخوی همانند شکل  0انجام گرفته است.

R

C

Vc

شکل  :5یکسوساز پل دیودی استفادهشده بهعنوان بار غیرخطی.

رفتار سی ستم پی شنهادی در عملکرد حالت دائم برای بار مقاومتی
 82Ωبا اسااتفاده از مشاااهدهگر لوئنبرگر در شااکل  1و با اسااتفاده از
م شاهدهگر پی شنهادی در شکل  4ن شان داده شده ا ست .دامنه ولتاژ
مرجع برابر با  882Vو فرکانس  02Hzدر نظر گرفته شاااده اسااات.
همانطور که در این شکلها م شاهده می شود ،ولتاژ خروجی و جریان
بار سینوسی و با اغتشاش بسیار اندک ا ست .با توجه به مقاومتی بودن
بار ،جر یان بار متناساااب با ولتاژ خروجی اسااات درحالی که جر یان
اندازهگیریشاااده فیلتر خروجی مبدل هارمونیکهای فرکانس باالیی را
ن شان میدهد که بهو سیله فیلتر تقلیل شدهاند .همانطور که در شکل
( 1ز و ط) و شکل ( 4ز و ط) مشاهده میشود ،سیستم کنترل پیشبین
با ارزیابی  4تابع هزینه تولیدشده توسط  4بردار ولتاژ خروجی پیشبین
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شااده ،کمترین تابع هزینه را انتخاو کرده و معادل با آن بردار کلیدزنی
مربوط به آن را به اینورتر اعمال میکند .در شکل ( 1و) و شکل ( 4و)
خوای تخمین حاصاال از تخمینگر پیشاانهادی و تخمینگر لوئنبرگر
م شاهده می شود ،در این شکلها خوای تخمین سی ستم پی شنهادی
مقداری ثابت و با دامنه کمتر از  8آمپر می باشاااد و در مشااااهدهگر
لوئنبرگر این خوا متغیر بوده و در لحظات پیک جریان به حدود رسیده
است .در شکل ( 1ه ا) و شکل ( 4ه ا) جریان تخمین زده شده و مرجع
در قاو مرجع  αβارائه شده است .همانطور که در شکل ( 1الف ،و) و
شااکل ( 4الف ،و) ولتاژ پیشبینیشااده اینورتر ،ولتاژ خروجی اینورتر
م شاهده می شود ،مقادیر پیشبینی شده و واقعی ب سیار نزدیک به هم
بوده که بیانگر دقت باالی سی ستم ا ست .طیف هارمونیک موجود در
شاااکل های ( ) نیز ب یانگر تول ید ولتاژ با  THDمناساااب و در حد
اسااتاندارد میباشااد .بهطور مشااابه در شااکلهای  2و  3نیز عملکرد
سی ستم کنترل بههمراه تخمین جریان بار مشاهده می شود که عملکرد
مناسااب س ایسااتم پیشاانهادی را در مقابله با تغییر بار از بیباری تا بار
کامل اثبات میکند .همانطور که در این دو شااکل مشاااهده میشااود،
تخمین جریان بار در م شاهدهگر پی شنهادی در مقای سه با م شاهدهگر
لوئنبرگر خوای بیشتری داشااته ولی به لحاظ پیچیدگی محاساابات و
پیادهسازی بسیار مناسبتر است .بهمنظور ارزیابی تخمینگر پیشنهادی
در مواجه با بار غیرخوی ،همانطور که در شاااکل  62و شاااکل 66
مشاااهده میشااود ،خوای تخمین جریان بار نساابت به مشاااهدهگر
لوئنبرگر بسااایار مناسااابتر بوده که نتی جه آن اعوجا کمتر در ولتاژ
خروجی اینورتر شده است.
رفتار گذرای سااایساااتم کنترل پیشااانهادی برای یکبار پلهای از
بیباری تا بار کامل با اسااتفاده از مشاااهدهگر لوئنبرگر در شااکل  2و با
ا ستفاده از م شاهدهگر پی شنهادی در شکل  3ن شان داده شده که بار
مقاومتی  82Ωدر لحظه  2/220sمتصاال شااده اساات .همانطور که
مشاهده میشود ،ولتاژ خروجی متأثر از تغییر بار نبوده است.
همانطور که م شاهده می شود ،عملکرد مولوو سی ستم کنترل با
اسااتفاده از مشاااهدهگر لوئنبرگر و مشاااهدهگر پیشاانهادی در مورد بار
خوی با اندکی تفاوت مشابه ا ست .بهعنوان آزمای شی دیگر ،رفتار مبدل
در مواجه با بارهای غیرخوی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با اساتفاده از پل یکساوسااز دیودی نشاان داده شاده در شاکل 0
بهعنوان بار غیرخوی سااهفاز ،عملکرد مبدل با اسااتفاده از مشاااهدهگر
لوئنبرگر در شکل  62و با ا ستفاده از م شاهدهگر پی شنهادی در شکل
 66ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،مشاهدهگر لوئنبرگر
در مواجه با بار غیرخوی نساابت به س ایسااتم پیشاانهادی در این مقاله
عملکرد ضااعیفتری داشااته بهطوریکه تخمین در روش پیشاانهادی با
دقت بساایار بیشتری نساابت به روش لوئنبرگر انجام میگیرد .این در
حالی ا ست که سی ستم مشاهدهگر لوئنبرگر به لحاظ محاسبات ریاضی
از مشاهدهگر پی شنهادی در این مقاله با پیچیدگی بسیار باالتری همراه
است.
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THD=0.78%
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10+4

THD=0.71%

) (

10+4
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) (

) (
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) (

) (

10-3

10-3

شکل  :6نتایج شبیهسازی بار مقاومتی خالص با استفاده از مشاهدهگر

شکل  :7نتایج شبیهسازی بار مقاومتی خالص با استفاده از مشاهدهگر

لوئنبرگر (الف .ولتاژ اینورتر ،ب .ولتاژ سهفاز خروجی ،ج .طیف

پیشنهادی (الف .ولتاژ اینورتر ،ب .ولتاژ سهفاز خروجی ،ج .طیف

هارمونیکی ولتاژ خروجی ،د .جریان سهفاز بار ،هـ .ولتاژ تخمینی ،و.

هارمونیکی ولتاژ خروجی ،د .جریان سهفاز بار ،هـ .ولتاژ تخمینی ،و.

خطای تخمین جریان خروجی ،ز .مقادیر توابع هزینه ،ط .تابع کمینه).

خطای تخمین جریان خروجی ،ز .مقادیر توابع هزینه ،ط .تابع کمینه).
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(

)
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(

)

) (

) (

THD=3.65%

) (

10+4

THD=3.61%

) (

10+4

)(

)(

) (

) (

) (

) (

)(

)(

) (

) (

10-2

10-2

شکل  :8نتایج شبیهسازی بیباری تا بار کامل با استفاده از مشاهدهگر

شکل  :9نتایج شبیهسازی بیباری تا بار کامل با استفاده از مشاهدهگر

لوئنبرگر (الف .ولتاژ اینورتر ،ب .ولتاژ سهفاز خروجی ،ج .طیف

پیشنهادی (الف .ولتاژ اینورتر ،ب .ولتاژ سهفاز خروجی ،ج .طیف

هارمونیکی ولتاژ خروجی ،د .جریان سهفاز بار ،هـ .ولتاژ تخمینی ،و.

هارمونیکی ولتاژ خروجی ،د .جریان سهفاز بار ،هـ .ولتاژ تخمینی ،و.

خطای تخمین جریان خروجی ،ز .مقادیر توابع هزینه ،ط .تابع کمینه).

خطای تخمین جریان خروجی ،ز .مقادیر توابع هزینه ،ط .تابع کمینه).
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(

)
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(

)

) (

) (

THD=1.46%

THD=1.49%

) (

10+4

) (

10+4

)(

)(

) (

) (

) (

) (

)(

)(

) (

) (

شکل  :10نتایج شبیهسازی بار غیرخطی با استفاده از مشاهدهگر

شکل  .11نتایج شبیهسازی بار غیرخطی با استفاده از مشاهدهگر

لوئنبرگر (الف .ولتاژ اینورتر ،ب .ولتاژ سهفاز خروجی ،ج .طیف

لوئنبرگر (الف .ولتاژ اینورتر ،ب .ولتاژ سهفاز خروجی ،ج .طیف

هارمونیکی ولتاژ خروجی ،د .جریان سهفاز بار ،هـ .ولتاژ تخمینی ،و.

هارمونیکی ولتاژ خروجی ،د .جریان سهفاز بار ،هـ .ولتاژ تخمینی ،و.

خطای تخمین جریان خروجی ،ز .مقادیر توابع هزینه ،ط .تابع کمینه).

خطای تخمین جریان خروجی ،ز .مقادیر توابع هزینه ،ط .تابع کمینه).
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 نتیجهگیری-6
در این مقاله به تحلیل و آزمایش ساایسااتم کنترل پیشبین بر اس ااس
 مورد آزمونUPS . پرداخته شااادUPS مدل فضاااای حالت در کاربرد
 ثابتDC  بوده که از طریق لینکLC شااامل اینورتری سااهفاز و فیلتر
 هرتز را برای02  ولت با فرکانس882  ولت تغذیه شااده و ولتاژی122
 با توجه به دینامیک سااریع.بارهای خوی و غیرخوی تولید خواهد کرد
 روابط. از این روش جهت کلیدزنی اینورتر استفاده شد،کنترل پیشبین
موجود در سی ستم کنترل پیشبین نشاندهنده نیاز عملکرد سی ستم به
 با توجه نامشخص بودن و درعینحال تابع.تعیین مقدار جریان بار است
 اساتفاده از مشااهدهگر بهجای،شارایط فیزیکی محیط بودن جریان بار
 بحث،سنسور پیشنهاد می شود که عهوهبر تأمین قابلیت اطمینان باالتر
 لذا در این مقاله ابتدا م شاهدهگر.حذ نویز را نیز در بر خواهد دا شت
متداول لوئنبرگر مورد بررساای قرار گرفت و سااپس مشاااهدهگر نوینی
،مبتنی بر عملیات جبری پیشااانهاد شاااد که عهوه بر عملکرد مولوو
 از لحاظ،بهدل یل دی نامیکی نبودن معادالت مشااااهدهگر پیشااانهادی
 پایداری و پیادهسازی عملیاتی نسبت به مشاهدهگرهای،سرعت عملکرد
 مشااااهدهگر پیشااانهادی.متداول در مرتبه باالتری قرار خواهد گرفت
 نیاز به تنظیم پارامتر خاصی نداشته و،برخه سایر سیستمهای مشابه
. بسیار مناسب میباشد،بهلحاظ طراحی تنظیمکننده و مقاوم بودن
بهمنظور برر سی صحّت عملکرد سی ستم پی شنهادی در این مقاله
 انتخاو گردید و نتایج حاصلMatlab/Simulink شبیه سازی در محیط
،نشان داد که مشاهدهگر پی شنهادی در شرایط مختلف اعم از بار خوی
تغییرات بار خوی از بی باری تا بار کا مل و بار های غیرخوی عملکرد
بسیار مولوبی از خود بروز میدهد بهطوریکه در مورد بارهای غیرخوی
 مشاهدهگر پی شنهادی نسبت به مشاهدهگر متداول لوئنبرگر نیز،سهفاز
 با توجه به.از دقت باالتری در مشاااهده جریان خروجی برخوردار اساات
 این دقت،ن یاز سااایساااتم کنترل پیشبین به مقدار دقیق جر یان بار
 عهوهبر تضاامین صااحّت عملکرد،بیشتر در مشاااهدهگر پیشاانهادی
. را نیز در بر خواهد داشتUPS  کاهش اعوجا کلی ولتاژ،سیستم
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