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 در این مقاله. اقتصادی یک فیلتر فعال تحت تأثیر تلفات مبدلهایی است که در ساختار آن بهکار گرفته میشوند- شاخصهای عملکرد فنی:چکیده
 و یک فیلتر ترکیبی مبتنی بر بهکارگیری همزمان هردو مبدلCSC  و دیگریVSC روابط موردنیاز برای محاسبه انواع تلفات در دو نوع فیلتر سنتی
 همواره یک تردید و نگرانی از نظر،VCSC  با وجود مزایای مهم در فیلتر. استخراج گردیدهاست، که اخیرًا در مراجع معتبر پیشنهاد شدهVCSC
،DC  بخش،AC  تلفات به چهار بخش اصلی شامل تلفات بخش، با این انگیزه.میزان تلفات بهدلیل بهکارگیری همزمان دو مبدل متفاوت وجود دارد
 نتایج. فراهم میسازندVCSC این روابط امکان مقایسه نسبی تلفات در فیلترهای سنتی را با فیلتر.هدایت و کلیدزنی در کلیدها تقسیمبندی می شوند
 متلب نشان میدهد که فیلتر پیشنهادی/حاصل از شبیهسازی ساختارهای مختلف فیلتر فعال در یک سیستم آزمایشی نمونه در محیط سیمولینک
 این در شرایطی است که بهکارگیری. سود میبردCSC  و بسیار کمتر از فیلتری است که ازVSC  از نظر میزان تلفات نزدیک به فیلتر مبتنی برVCSC
 یکسان باعث افزایش قابلیت اطمینان و نیز تجمیع مزایای هر دو فیلتر سنتیTHD دو مبدل بهطور همزمان در یک فیلتر یکپارچه و بهازای یک
 همچنین تلفات هر سه فیلتر در شرایط نصف توان نامی بار و بهازای پنج فرکانس کلیدزنی مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد تا محاسبات.میشود
.انجامشده در شرایط مختلف اعتبارسنجی شوند
 فرکانس تفکیک، تلفات، جریان مرجع،)VCSC Scheme( فیلتر یکپارچه، مبدل منبع جریان، مبدل منبع ولتاژ، فیلترفعال:واژههای کلیدی
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Abstract: Techno-economic performance indices of an active power filter are affected by power losses of the converters that are used
in its structure. In this paper, the equations needed to calculate the losses in both conventional VSC and CSC based and also VCSC
based filters which has been recently proposed in valuable references, are derived. Despite the significant advantages in a VCSC filter,
there are always doubt and concern for the losses due to the use of two different converters. With this motivation, the losses are divided
into four main sections including AC losses, DC losses, conducting and switching losses in semiconductors. These equations provide
the possibility of relative comparison of losses between traditional filters and VCSC one. Simulation of various structures of active
filter in a typical test system in MATLAB/SIMULINK environment shows that total losses in the proposed VCSC based filter is near
to VSC based and much lower than CSC based one. This is on condition that the simultaneously use of two converters in a unified
filter and with a same THD, increases the reliability and aggregates benefits of both conventional filters. Also, for validating the
computations, power losses of filters are assessed in half of the nominal load power and for five switching frequencies.
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در مقاالت اشاره شدهاست .بهعنوان مثال مطابق مرجع ] [8در قدرتهای
زیاد ذخیره انرژی سلفی پربازدهتر از ذخیره انرژی خازنی است و برعکس.
همچنین در مقاله اخیر اثبات شد که حساسیت  CSCنسبت به عملکرد
غیرخطی بارها کمتر از  VSCاست .بهعالوه بهازای شرایط بارگذاری
سبکتر از مقادیر نامی چون جریان جبرانکننده کم است ،راندمان CSC
بسیار بیشتر از راندمان  VSCاست].[9

فیلترهای فعال بهعنوان جبرانکننده هارمونیکی مبتنی بر الکترونیک
قدرت بهدلیل ساختار ساده و عدم پیچیدگی در بخش کنترل مورد توجه
بسیاری از محققین و صنعتگران واقع شدهاند .مبدل الکترونیکی بهعنوان
بخش اصلی این فیلترها از زوایای مختلف در مقاالت معتبر موردبررسی
قرار گرفتهاست] .[1در تقسیمبندی کلی ،مبدلهای استفادهشده شامل
مبدلهای منبع ولتاژ ( )VSC1و مبدلهای منبع جریان ( )CSC2هستند.
مبدلهای منبع ولتاژ در انواع چندسطحی و چندپالسه معرفی شدهاند و
در سالهای اخیر مبدلهای منبع جریان چند سطحی نیز طراحی و
پیادهسازی آزمایشگاهی شدهاند] .[2همچنین جبرانکنندههای مبتنی
بر مبدلهای منبع جریان نیز روند تکاملی آزمایشگاهی و صنعتی خود
را بهخوبی طی نموده و گزارش عملکرد آنها در مقاالت معتبر ارائه

ساختار پیشنهادی دارند .اول اینکه این فیلترهای پسیو از قبل برای یک

شدهاست] .[3،4یکی از جنبههایی که عامل ارجحیت یک مبدل نسبت

یا چند فرکانس مشخص تنظیم میشوند .پس در شرایطی که نقطه کار

به مبدل دیگر می شود تلفات مبدل است .این تلفات را در یک
تقسیمبندی کلی میتوان به چهار قسمت شامل تلفات فیلتر پسیو
خروجی مبدل (تلفات  ،)ACتلفات هدایت ،تلفات کلیدزنی کلیدهای
قدرت و تلفات سمت  DCتقسیم کرد .تلفات هدایتی نیمههادی حاصل
از مقاومت معادل و افت ولتاژ در حالت هدایت آن و تلفات کلیدزنی
مربوط به عملکرد غیرایدهآل کلید است].[5
3
متداولترین کلیدها در ساختار مبدلهای  DCبه ، GTO ، AC
 IGBT4و IGCT5هستند .برای فرکانسهای کلیدزنی زیاد (بیش از 10
کیلوهرتز) IGBT ،مناسبتر است و از این بین  GTOتنها برای
فرکانسهای کلیدزنی کم کاربرد دارد (در حد چند صد هرتز) .در واقع
 IGBTو  IGCTدو جایگزین مناسب برای  GTOهستند .مهمترین مزیت
 IGCTنسبت به  IGBTتلفات کمتر در حالت هدایت است .مقاله ][6
این سه نوع کلید را از نظر تلفات مقایسه کردهاست .این مقایسه نشان
میدهد که بهازای ضرایب مدوالسیون و جریانهای مختلف خروجی
مبدل ،هم تلفات کلیدزنی و هم تلفات هدایت در  IGBTبیشتر از این
تلفات در  IGCTاست .با این حال فرکانس کلیدزنی کمتر در IGCT
نسبت به  IGBTمیتواند یک عامل محدودکننده باشد .درنتیجه مبدل
مبتنی بر  IGBTدر ساختار فیلتر فعال متداول است.
مبدلهای منبع جریان بهدلیل حضور اندوکتور در سمت  DCو دیود
سری با  IGBTتا حدودی تلفات زیادی را ایجاد میکنند .اگرچه با
بهکارگیری اندوکتورهای نسل ابررسانا و کلیدهای قدرت با قابلیت
مسدودکردن ولتاژ معکوس) (RBV6تا حد زیادی این مشکل برطرف
شدهاست ،اما همواره از تلفات مبدل منبع جریان در مقایسه با یک مبدل
منبع ولتاژ ،بهعنوان یک ایراد اساسی یاد میشود] .[7،4البته مبدلهای
منبع جریان مزایای منحصربهفردی نسبت به نوع منبع ولتاژ دارند.
بهعبارتدیگر مبدلهای منبع ولتاژ همواره انتخاب بهتری نسبت به
مبدلهای نوع جریان نیستند .عالوه بر ویژگیهایی نظیر قابلیت
محدودکردن جریان اتصال کوتاه و امکان کنترل مستقیم جریان کنترلی
که مزایای ذاتی مبدلهای منبع جریان است برتریهای فنی دیگری نیز

بار عوض میشود این نوع فیلترها جوابگو نیستند و عملکرد فیلتر مختل
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اخیراً ساختار جدیدی از فیلتر فعال یکپارچه به نام  VCSCدر
] [11،10معرفی شده که در آن از مبدل منبع جریان و مبدل منبع ولتاژ
بهطور همزمان استفاده میشود .در طرحهای ترکیبی متداول ،بخش
فعال به همراه فیلتر پسیوی که در یک یا چند فرکانس خاص تنظیم
شده ،کار میکند .این نوع فیلترهای ترکیبی دو عیب جدی نسبت به

میشود .دوم اینکه ،در شرایطی که بار جریانی با مولفههای هارمونیکی
غیرصحیح تولید میکند ،تنظیم فیلتر پسیو امکانپذیر نیست و فیلتر
دقیق کار نمیکند.
در ساختار پیشنهادی ،مبدلها در جهت تقویت مزایا و تضعیف
معایب یکدیگر عمل میکنند .درحقیقت در ساختار جدید به بهترین
شکل ممکن از خاصیت دوگان مبدلهای منبع ولتاژ و منبع جریان
استفاده میشود .مرجع ] [10مبانی نظری ایده بهکارگیری دو مبدل
 VSCو  CSCبهطور همزمان را ارائه میکند .چون جریان بار و در نتیجه
جریان مرجع شامل مولفههای هارمونیکی مختلف است لذا در تقسیم
جریان مرجع بین دو مبدل و تفکیک وظایف این دو مبدل هم دامنه
جریان و هم محتویات فرکانسی آن میتوانند نقش تعیینکنندهای داشته
باشند .رفتار متفاوت خازن  DCو اندوکتور  DCدر جریانهای
فرکانسزیاد و فرکانسکم نکته مهم در نحوه تقسیم جریان مرجع بین
 CSCو  VSCاست .برمبنای روابط ریاضی بهدستآمده نشاندادهشده
که چنانچه مولفههای فرکانسکم جریان مرجع به  CSCو مولفههای
فرکانسباال به  VSCاعمال شوند فیلتر فعال پیشنهادی میتواند اهداف
طرح را بهخوبی برآورده سازد .طراحی مفهومی اجزای این فیلتر فعال
یکپارچه در مرجع ] [11ارائه شدهاست .با تعیین سهم  CSCو  VSCاز
فیلتر هارمونیک جریان بار ،اندازه المانهای پسیو در سمتهای  DCو
 ACو همچنین فرکانس کلیدزنی مشخص میشوند .این طراحی براساس
مدار معادل حاصلشده و روابط و اصول ساده مداری و همچنین
معیارهای معتبر پذیرفتهشده و متداول بر آن حاکم است .نتایج تجزیه و
تحلیل نشان میدهند که چگونه و تحت چه شرایطی اندازه المانهای
پسیو در ساختار پیشنهادی نسبت به ساختارهای متعارف و سنتی
کاهش مییابد .با این حال هرچند که مبانی نظری کاهش اندازه
المانهای پسیو در بخشهای  DCو  ACمبدلها در ساختار فیلتر فعال
یکپارچه تبیینشده ،ضروری است میزان تأثیر این کاهش بر تلفات کلی
فیلتر توسط تجزیه و تحلیل ریاضی مورد محاسبه و ارزیابی قرار گیرد.
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مقاله حاضر میزان تلفات در فیلترهای فعال یکپارچه

VCSC-

 ،SAPFمبتنی بر مبدل منبع جریان( )CSC-SAPFو مبتنی بر مبدل
منبع ولتاژ ( )VSC-SAPFرا با تقسیمبندی چهارگانه ذکرشده محاسبه
و با هم مقایسه میکند .مقاله در چهار بخش تنظیم شدهاست .بخش2
روابط تلفات در ساختارهای  CSC-SAPF ،VCSC-SAPFو

VSC-

 SAPFرا فرمولبندی میکند .در بخش 3براساس نتایج شبیهسازی
تلفات در ساختارهای ذکرشده بهدستآمده و با هم مقایسه میشوند و
بخش 4مقاله نتایج بهدستآمده را جمعبندی مینماید.

 -2استخراج روابط حاکم بر تلفات
در این بخش دو نوع مبدل استفادهشده در فیلترهای فعال شامل
 VSC ،CSCکه بهترتیب در شکلهای (-1الف) و (-1ب) نشان
دادهشدهاند ،موردتوجه قرار میگیرند .بهعالوه شکل (-1ج) ترکیبی از
این دو مبدل را در ساختار فیلتر فعال یکپارچه ( )VCSCنشان میدهد
که در آن وظایف هر مبدل با توجه به مبانی تعیین فرکانس تفکیک
مشخص میشود .در ساختار یکپارچه پیشنهادی مزیتهای متعددی
نسبت به ساختارهای متعارف حاصل میشود که در مراجع ][11،10
تشریح و بررسی شدهاند .یکی از مهمترین و بارزترین مزیتها افزایش
قابلیت اطمینان است .با افزایش قدرت نامی بارها و به طبع آن افزایش
تنشهای مکانیکی و افزایش سطح اتصال کوتاه ،بحثهای حفاظتی و
قابلیت اطمینان بیش از پیش اهمیت پیدا میکند .چون فیلتر فعال
شامل اجزای بههمپیوسته است ،خرابی هر جزء میتواند عملکرد فیلتر
را مختل کند .پس میتوان بحث احتمال خرابی اجزا و شاخصهای
مربوط به قابلیتاطمینان را مطرح کرد .یکی از روشهای مرسوم در
افزایش قابلیتاطمینان تقسیم قدرت فیلتر بین دو یا چند فیلتر مشابه
است .معروفترین آنها ساختار مبدل چندسطحی متوالی ( )CMCاست.
در این ساختارها همواره بحث قابلیتاطمینان در جبرانکنندههای
مبتنی بر تکرار مبدلهای  VSCمطرح بودهاست .این بخشهای
تکرارشده عمدتًا مشابه بوده و صرفًا فرمانهای کنترلی براساس سطح
ولتاژ و جریان هرکدام تعریف شدهاند .در فیلتر  ،VCSCبا ایده تقسیم
قدرت جبرانکننده بین مبدلهای  CSCو  VSCنهتنها قابلیت اطمینان
بهواسطه وجود دو مبدل افزایش مییابد بلکه مبدلها در جهت تقویت
نقاط قوت و حذف نقاط ضعف هم در کنار یکدیگر قرار میگیرند و
حداکثر استفاده از خاصیت دوگان بین دو مبدل میشود .در این ساختار،
درصورت خرابی یا خروج یک مبدل ،مبدل دیگر بخشی از کار فیلتر را
انجام میدهد .درصورتیکه در فیلترهای متعارف مبتنی بر  CSCیا VSC
در این شرایط فیلتر بهطور کامل مختل و جبرانکننده از مدار خارج
میشود.
اصول طراحی بخش کنترلی در ساختار ترکیبی پیشنهادی بهطور
کامل در مرجع ] [11بیان شدهاست .تفاوت اصلی طرح  VCSCو
طرحهای متعارف مبتنی بر  CSCو  VSCدر این بخش این است که در
ساختارهای متعارف جریان مرجع توسط یک الگوریتم مبتنی بر تئوری
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توان راکتیو لحظهای تولیدشده و بالفاصله به بخش تولید فرمانهای
گیت ارسال میشود .اما در ساختار ترکیبی ،جریان مرجع تولیدشده به
واحدی به نام "واحد تخصیص جریان مرجع ( ")RCAUاعمال میشود
تا براساس یک یا چند معیار ،سهم جریان مرجع در بخشهای  CSCو
 VSCتعیین شود .درواقع در این واحد مشخص میشود که جبرانسازی
به چه نحوی بین  CSCو  VSCتقسیم شود .این تقسیم جریان مرجع
ممکن است منجربه جداسازی همه مولفههای فرکانس پایین از
مولفههای فرکانس زیاد شود که در این شرایط فرکانس تفکیک معنا پیدا
میکند.
فرکانس تفکیک تأثیر مستقیم بر میزان تلفات کلی فیلتر داشته و
میتواند طوری محاسبه شود که تلفات بهینه گردد .این تلفات از جمع
تلفات مبدل  VSCو مبدل CSCقابل محاسبه است .بهعالوه تلفات هر
مبدل خود میتواند در چهار بخش مجزا موردبررسی و تحلیل قرارگیرد:
تلفات بخش  ،(∆𝑝1 ) ACتلفات هدایت کلیدهای قدرت )  ،(∆𝑝2تلفات
کلیدزنی کلیدهای قدرت )  (∆𝑝3و تلفات بخش  (∆𝑝4 ) DCکه برای
هر دو نوع مبدل و سپس برای هر سه ساختار فیلتر فعال به تفکیک
فرمولبندی میشوند .نکته مهمی که الزم است به آن توجه شود آنکه
در پایهگذاری روابط و محاسبات ریاضی تلفات فیلتر فعال
یکپارچه VCSCفرکانس جداسازی یک فرکانس فرضی 𝑘𝑓 است .یعنی
مرز بین فرکانسهای مرتبه زیاد و مرتبه کم فرکانس مرتبه kام است.
بهعبارتدیگر فرضشدهاست که براساس شاخصهایی 𝑘𝑓 تعیینشده و
صرفاً محاسبات تلفات مدنظر است .همچنین در این محاسبات جریان
خروجی فیلتر در هر سه حالت یکسان و برابر 𝑖 در نظر گرفته شدهاست
تا مقایسه در شرایط مساوی انجام شود.
شکل 2دیاگرام مفهومی نحوه اتصال یک فیلتر فعال موازی به یک
سیستم نمونه برای اهداف جبران هارمونیکی را نشان میدهد .فیلتر
فعال موازی در شکل 2درحالتکلی میتواند هریک از ساختارهای
معرفیشده در شکل 1را داشتهباشد .در ابتدا جریان بار ( )iLاندازهگیری
و مولفههای هارمونیکی آن استخراج میشوند .سپس فیلتر این
مولفههای هارمونیکی( )ihرا تولید و با اختالف فاز 180درجه به سیستم
تزریق میکند بهطوری که ( ) isباتوجه به باالترین مرتبه هارمونیکی
درنظرگرفتهشده ،تقریباً شکل موج سینوسی شود.
 -2-1تلفات بخش (∆𝐩𝟏 ) AC

با توجه به شکل ،1در سمت  ACتلفات شامل تلفات اهمی در اندوکتور
 ACاست .با فرض اینکه مقاومت اندوکتور در طرح ( CSC-APFشکل
-1الف) معادل  𝑅L1باشد ،تلفات مذکور میتواند از رابطه  1محاسبه شود:
()1

2
p1CSC  3R L 1i rms
 3R L 1  I 12rms  I 22rms  I 32rms  

 𝑖rmsمقدار مؤثر جریان هر فاز خروجی فیلتر CSC-APF

در رابطه اخیر
و …  𝐼1𝑟𝑚𝑠 ، 𝐼2𝑟𝑚𝑠 ،مقادیر مؤثر مولفههای اول ،دوم و  ...جریان 𝑖
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تجزیه و تحلیل تلفات در فیلتر فعال . . .

هستند .همچنین با فرض مقاومت  𝑅L2برای اندوکتور  ACدر طرح
( VSC-APFشکل -1ب) ،تلفات بخش  ACعبارتست از:
()2

2
p1VSC  3R L 2i rms
 3R L 2  I 12rms  I 22rms  I 32rms  

ازطرفدیگر ،در ساختار ( VCSC-APFشکل -1ج) جریانهای  𝑖𝐿′1و
با درنظرگرفتن فرکانس تفکیک  𝑓𝑘 = 𝑘𝑓1بهصورت زیر قابلبسط
هستند:
𝑖𝐿′1

()3

i L'  I 1  I 2  I 3    I k

()4

i L '  I k 1  I k  2  I k  3  

1

(ب)
2

با درنظرگرفتن مقاومت  𝑅L′1برای  𝐿′1و مقاومت  𝑅L′2برای  𝐿′2تلفات
بخش  ACدر ساختار یکپارچه  VCSC-APFبرابر میشود با:
p1VCSC  3R L' i L2' rms  3R L' i L2' rms
2

()5

2

1

1

2
 3R L'  I 12rms  I 22rms   I krms






1

 3R L' I 2k 1 rms  I 2k  2 rms  
2

اندازه  𝐿′1کمتر از  𝐿1و اندازه  𝐿′2کمتر از  𝐿2است ] .[11ازطرفدیگر
طبق مرجع ] [9معموالً در شرایط مساوی اندوکتانس اندوکتور در
خروجی  VSC-APFبیشتر از این اندوکتانس در  CSC-APFاست.
همچنین براساس ] [3چون اندوکتانس اندوکتور با مجذور تعداد دور آن
رابطه مستقیم دارد ،افزایش اندوکتانس باعث افزایش مقاومت مربوطه
مخصوصاً در اندوکتورهای با هسته هوایی میشود .با این شرایط رابطه 6
معتبر است.
R L' 1  R L 1 , R L' 2  R L 2 , R L 1  R L 2 ,
R L' 1  R L 2 , R L' 2  R L 1

()6

(ج )
شکل :1ساختارهای فیلتر فعال( :الف) فیلتر مبتنی بر مبدل ، CSC
(ب) فیلتر مبتنی بر مبدل  VSCو -ج) فیلتر یکپارچه مبتنی بر هر
دو نوع مبدل  VSCو  CSCکه با  VCSCشناخته میشود.

شکل :2دیاگرام مفهومی نحوه اتصال فیلتر فعال موازی به یک
(الف)

Serial no. 86

سیستم نمونه
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با توجه به روابط ( )5( ،)2( ،)1و ( )6میتوان نتیجه گرفت که تلفات
 ACدر ساختار  VCSC-APFکه در مراجع ] [11-10معرفی شدهاست،
کمتر از این تلفات نسبت به دو ساختار سنتی  VSCو  CSCاست.
همچنین این تلفات در طرح  CSC-APFکمتر از  VSC-APFاست .پس
میتوان تلفات مذکور را بهصورت رابطه  7جمعبندی کرد.

در مورد 𝐶𝑆𝑉 ∆𝑃2باید به این نکته توجه داشت که چون در برخی موارد
فیلتر استفادهشده در خروجی  VSCیک فیلتر  LCLاست ،در مورد
اندوکتور سمت مبدل باید جریان قبل از خازن در محاسبات مربوطه
مالک عمل قرار گیرد .همچنین در این محاسبات از تلفات دیود موازی
صرفنظر شدهاست.
تلفات هدایت کلیدها در ساختار شکل (-1ج) ،از جمع تلفات هدایت
کلیدهای بخش  CSCو کلیدهای بخش  VSCبهدست میآید .اگر
مقاومت معادل تلفات هدایت در مجموعه  IGBTو دیود سریشده در
هر قسمت از بازوی  𝑟1′ ،CSCفرض شود ،تلفات هدایت کلیدها در بخش
 CSCاز ساختار شکل (-1ج) بهصورت زیر محاسبه میشود:

p1V CSC  p1CSC  p1V SC

()7

 -2-2تلفات هدایت کلیدهای قدرت ) 𝟐𝐩∆(

تلفات هدایت یک  IGBTو دیود موازی با آن میتواند براساس رابطه
ریاضی معرفیشده در مرجع ] [12محاسبه شود .در این رابطه ولتاژ،
جریان ،مقاومت اهمی معادل دیود و  IGBTو همچنین یک ضریب 
که براساس مشخصه کلید تعیین میشود ،نیاز است که پیچیدگی روابط
را زیاد میکند .بههمیندلیل در این مقاله ،بهمنظور کاهش حجم
محاسبات از تلفات دیود موازی صرفنظر میشود.
تلفات هدایت در هر فاز-بازو شامل قسمت فوقانی و تحتانی بازو
است .تلفات هدایت هر قسمت در ساختار  CSC-APFنیز شامل تلفات
هدایت یک  IGBTو یک دیود است که جریان یکسان دارند .اگر

()12



()13

میشود با:
()8

] P2CSC  3  R D  R SW  i 1'2rms  (R D  R SW  i 2'2rms



i

 3(R D  R SW )  i
r1

جریانهای  𝑖1′و  𝑖2′در لحظه کموتاسیون رابطه زیر برقرار است:

'2
P2CSC  3r1i rms
 3r1  I 1'2rms  I 2'2rms  I 3'2rms  

′
′
𝑠𝑚𝑟𝑖 است.
 𝐼krmsمقدار مؤثر مؤلفه مرتبه kام جریان
در رابطه اخیر
با توجه به شکل(-1ب) ،اگر مقاومت مدل کننده تلفات هدایت در
 𝑟2 = R IGBT ،IGBTدر نظر گرفته شود ،تلفات هدایت کلیدها برابر
میشود با:

()11

Serial no. 86

1 rms 2

1 rms 1

' 3  r2'i L2'  r2'i L2'   3r2'i L2
22 rms 
2 rms
 21rms





' I L2

2 rms  k  2 



part 

p 2V CSC V SC

' 3r2' I L2

2 rms  k 1

()14



'   I L'2

1 rmsk





' I L'2

1 rms 2

' I L2

2 rms  k  2 



'p 2VCSC  3r1' I L'2

1 rms 1



' 3r2' I L2

2 rms  k 1

'2
i   i 1'  i 2'  i rms
 i 1'2rms  i 2'2rms

درنتیجه رابطه ( )8به فرم رابطه ( )10تبدیل میشود:

()10

' I L'2



' 3r1' I L'2

که 𝑠𝑚𝑟 𝐼𝐿′2ها مقدار مؤثر جریان مرتبه  k+1و مرتبههای بیشتر جریان
 𝑖𝐿′2هستند .تلفات هدایت کل از جمع این تلفات در بخشهای  CSCو
 VSCدر ساختار VCSCبهصورت زیر محاسبه میشود:

با توجه به شکل -1الف و طبق  KCLو با صرفنظر از همپوشانی

()9

r i

part 

p 2VCSC CSC

𝑅D

هدایت  IGBTدر نظر گرفتهشود ،تلفات هدایت در  CSC-APFبرابر

'2
2 rms

'  I L'2

1 rmsk

 3 r i 


' 2
'
1 L12
rms

در رابطه اخیر 𝑘𝑠𝑚𝑟 𝐼𝐿′′1مقدار مؤثر مؤلفه مرتبه kام  𝑖𝐿′ ′1است .در بخش
 VSCبا درنظرگرفتن  𝑟2′بهعنوان مقاومت معادل تلفات هدایت برای هر
 ،IGBTتلفات  ∆𝑝2برای بخش  VSCساختار  VCSCبهصورت زیر
بهدست میآید:

مقاومت مدل کننده تلفات هدایت دیود و 𝑊𝑆𝑅 مقاومت مدلکننده تلفات

'2
1rms

  3r i 


' 2
1 L1' rms

' 2
'
1 L11
rms

2
P2VSC  3  r2i 12rms  r2i 22rms   3r2i rms

 3r2  I 12rms  I 22rms  I 32rms  

با درنظرگرفتن روابط( )11( ،)10و ( )14میتوان این نوع از تلفات را در
سه نوع ساختار اشارهشده مورد بحث قرار داد .تلفات هدایت یک IGBT
در  VSCنسبت به مجموعه  IGBT+Dدر  CSCکمتر است .پس میتوان
نتیجه گرفت که  . 𝑟2 < 𝑟1وقتی در ساختار  VCSCجریان جبرانکننده
𝑖 به دو بخش تقسیم میشود ،بدیهی است جریان هر مبدل کاهش
مییابد و بهعبارتی مبدلها سبکتر کار میکنند .بنابراین مقادیر نامی
کلید IGBTدر هر دو بخش و همچنین مقدار نامی دیود( )Dکاهش
مییابد ،درنتیجه  𝑟′2 < 𝑟2و  .𝑟′1 < 𝑟1ازطرفدیگر جریانهای  𝑖𝐿′ ′1و 𝑖 ′
چون قبل از خازن قرار دارند مقادیر بزرگتری نسبت به جریان فیلترشده
توسط خازن دارند ،یعنی 𝑠𝑚𝑟 𝑖𝐿′ ′1𝑟𝑚𝑠 > 𝑖𝐿′1و 𝑠𝑚𝑟𝑖 > 𝑠𝑚𝑟 𝑖′و چون
𝑠𝑚𝑟 𝑖𝐿′ ′1𝑟𝑚𝑠 < 𝑖′است ،بنابراین میتوان گفت 𝑠𝑚𝑟 𝑖𝐿′ ′1به 𝑠𝑚𝑟𝑖 نزدیک
میشود .همچنین روابط  𝑟′2 < 𝑟1و  𝑟′2 < 𝑟′1نیز معتبر هستند.
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بهاینترتیب با مقایسه روابط ( )10و ( )11تلفات هدایت در ساختار
 VSC-APFقطعاً کوچکتر از تلفات مشابه در  CSC-APFاست .همچنین
با مقایسه روابط ( )10و ( )14رابطه 𝐶𝑆𝐶 ∆𝑝2𝑉𝐶𝑆𝐶 < ∆𝑝2برقرار است
.در مورد روابط ( )11و ( )14یعنی تلفات هدایت در ساختار  VCSCو
 VSCنتیجه قطعی تا حدود زیادی بهمیزان افزایش
) 𝑘𝑠𝑚𝑟 𝐼𝐿′2′1𝑟𝑚𝑠2 + ⋯ + 𝐼𝐿′2′1نسبت به

𝑟1′ (𝐼𝐿′2′1𝑟𝑚𝑠1 +

2
2
2
𝑠𝑚𝑟𝑟2 (𝐼1
𝑠𝑚𝑟+ 𝐼2
𝑠𝑚𝑟𝑘𝐼 + ⋯ +
)

تجزیه و تحلیل تلفات در فیلتر فعال . . .

با توجه به شکل (-1ب) و درنظرگرفتن  𝑓𝑠𝑤2و 𝑠𝑚𝑟 𝑣𝑠𝑤1بهترتیب
بهعنوان فرکانس کلیدزنی و مقدار مؤثر ولتاژ  IGBTدر ساختار VSC-
 APFمیتوان تلفات کلیدزنی را بهصورت زیر نوشت:
p 3V SC  3p 3V SC  per arm   3kv sw 2 rms f sw 2  i 1rms  i 2 rms 



()18

 3kv sw 2 rms f sw 2i rms


2
3 rms

I

2
2 rms

I

2
1rms

I



 3kv sw 2 rms f sw 2

در برابر میزان کاهش ) ⋯  𝑟2′ (𝐼𝐿2′2𝑟𝑚𝑠(𝑘+1) + 𝐼𝐿2′2𝑟𝑚𝑠(𝑘+2) +نسبت به
2
2
𝑠𝑚𝑟) 𝑟2 (𝐼(𝑘+1بستگی دارد که معموالً میزان
𝑠𝑚𝑟)+ 𝐼(𝑘+2
)⋯ +
افزایش ذکرشده بیشتر است و بههمیندلیل تلفات هدایت در ساختار
 VCSCبیشتر از تلفات هدایت در  VSCارزیابی میشود .بنابراین رابطه
 15نتیجه میشود:

p2VSC  p2VCSC  p2CSC

()15

همچنین طبق ساختار  VCSC-APFدر شکل (-1ج) ،تلفات کلیدزنی
شامل این تلفات در دو بخش  CSCو  VSCاست .با درنظرگرفتن
𝑠𝑚𝑟 𝑣′𝑠𝑤1و 𝑠𝑚𝑟 𝑣′𝑠𝑤2بهترتیب بهعنوان ولتاژ  IGBTدر بخشهای CSC
و  VSCو فرکانس کلیدزنی  𝑓′𝑠𝑤1و  𝑓′𝑠𝑤2برای بخشهای  CSCو VSC
و براساس تحلیل مشابه میتوان تلفات کلیدزنی  VCSC-APFرا
بهصورت زیر بیان کرد:



 -2-3تلفات کلیدزنی کلیدهای قدرت ) 𝟑𝒑∆(

فرآیند کلیدزنی یک  IGBTدر شکل  3آورده شدهاست .در لحظه وصل
جریان کلید بعد از طی زمان صعود  t riبه مقدار  I SWو ولتاژ کلید بعد
از طی زمان نزول  t fvبه مقدار  V SWمیرسد .در لحظه قطع عکس این
فرآیند اتفاق میافتد.

شکل  :۳شکل موجهای ولتاژ و جریان  IGBTدر یک فرآیند
کلیدزنی

با توجه به شکل موجهای ولتاژ و جریان  IGBTدر لحظات وصل و
قطع مقدار متوسط تلفات کلیدزنی از رابطه  16بهدست میآید ]:[13
1
p3  v sw i sw t c ,on  t c ,off  f sw
2

()16

p3  kv sw i sw f sw

1
tc ,on tc ,off  cte k
2



در این رابطه  t c ,on  t ri  t fvو  t c ,off  t rv  t fiو  f swفرکانس کلیدزنی
است .با درنظرگرفتن شکل (-1الف) و با فرض ثابتبودن  kو ولتاژ مؤثر
در همه کلیدهای  ، (𝑣𝑠𝑤1𝑟𝑚𝑠 ) IGBTتلفات کلیدزنی در  CSCسه برابر
این تلفات در هر بازو است و بهصورت زیر محاسبه میشود:
()17

p 3CSC  3p 3CSC  per arm   3kv sw 1rms f sw 1  i 1rms  i 2rms 


Serial no. 86


 3kv sw 1rms f sw 1i rms
I 1'2rms  I 2'2rms  I 3'2rms  



 3kv sw 1rms f sw 1

()19

'  I L'2

1 rmsk

' I L'2

1 rms 2

'I L'2

1 rms 1



 1rms f sw 1
p3VCSC  3kv sw

' 3kv'sw 2 rms f 'sw 2  I L2
' I L2
  
2 rms  k 1
2 rms  k  2 


′2
𝑠𝑚𝑟𝐼1
+

با مقایسه روابط  17و  18میتوان نتیجه گرفت چون عبارت
2
2
′2
′2
است و
𝑠𝑚𝑟+ 𝐼2
𝑠𝑚𝑟+ 𝐼3
𝑠𝑚𝑟 𝐼2بزرگتر از ⋯ +
𝑠𝑚𝑟+ 𝐼3
⋯+
طبق] [6ولتاژ  IGBTدر  CSCنسبت به  VSCدارای پیکهای بزرگتری
است ،در فرکانس کلیدزنی یکسان 𝐶𝑆𝑉 ∆𝑝3𝐶𝑆𝐶 > ∆𝑝3است .اما در
فرکانس کلیدزنی نابرابر ممکن است این رابطه معتبر نباشد .بنابراین با
توجه به اینکه سه پارامتر جریان کلید ،ولتاژ کلید و فرکانس کلیدزنی در
رابطه تلفات کلیدزنی وجود دارند ،بهطور قطع نمیتوان در مورد اینکه
کدام ساختار تلفات کلیدزنی بیشتری دارد اظهارنظرکرد .بهبیاندیگر
میزان بیشتر و یا کمتربودن پارامترهای ذکرشده در هر پروژه میتواند
متفاوت باشد .البته در این محاسبات  kثابت در نظر گرفته شدهاست که
در عمل قطعاً ثابت نیست مخصوصاً در ساختار یکپارچه که مقادیر نامی
کلیدها کوچک میشوند .همچنین از کلیدزنی دیود در هر سه ساختار
چشمپوشی شدهاست.
2
𝑠𝑚𝑟𝐼1

 -4-2تلفات سمت (∆𝐩𝟒 ) DC

با توجه به شکل (-1الف) ،در سمت  DCیک اندوکتور وجود دارد .اگر
مقاومت اهمی اندوکتور 𝑐𝑑𝐿𝑅 و مقدار مؤثر جریان آن 𝑠𝑚𝑟𝑐𝑑𝐿𝑖 فرض شود،
آنگاه تلفات سمت  DCبهصورت زیر میتواند بیان شود:
()20

2
p 4CSC  R Ldc i Ldc
rms

در ساختار  VSC-APFمطابق شکل (-1ب) ،در سمت  DCخازن قرار
دارد .میتوان تلفات این بخش را صفر در نظر گرفت .بنابراین = 𝐶𝑆𝐶∆𝑝4
.0
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در ساختار یکپارچه ،تلفات بخش  DCفقط در اندوکتور  DCبخش CSC

وجود دارد .با فرض 𝑐𝑑𝐿 𝑅′بهعنوان مقاومت و 𝑠𝑚𝑟𝑐𝑑𝐿 𝑖′بهعنوان مقدار
مؤثر جریان اندوکتور رابطه زیر برقرار میباشد:
2
p 4V CSC  R 'Ldc i'Ldc
()21
rms

با توجه به اینکه در بخش  CSCساختار یکپارچه ،مبدل در فرکانس کم
کار میکند ،لذا اندوکتانس آن کاهش مییابد ] .[10درنتیجه تعداد دور
و البته مقاومت آن کاهش مییابد یعنی 𝑐𝑑𝐿𝑅 < 𝑐𝑑𝐿 . 𝑅′ازطرفدیگر
چون در ساختار یکپارچه CSC ،بخشی از جریان جبرانکننده را تأمین
میکند ،لذا جریان عبوری از اندوکتور نیز کاهش مییابد .بهاینترتیب
میتوان نتیجه گرفت:
p4VSC  p4VCSC  p4CSC

()22

 -۳نتایج شبیهسازی
بهمنظور بررسی و مقایسه عددی تلفات در سه نوع فیلتر معرفیشده و
براساس روابط بهدستآمده در بخش  ،2سیستم موردمطالعه شکل 4در
نظر گرفته میشود .در این سیستم یک یکسو کننده سه فاز دیودی
بهعنوان بار و منبع هارمونیک در نظر گرفته شدهاست .جبرانکننده
یک فیلتر فعال است که میتواند هریک از ساختارهای سهگانه
معرفیشده در بخش 2باشد .همچنین ،با فرض آنکه زمانبندی
پالسهای مثبت و منفی اعمالی به کانورتر کامالً یکسان هستند ،لذا
هارمونیکهای زوج تولید نمیشوند.

تجزیه و تحلیل تلفات در فیلتر فعال . . .

سه وضعیت جبرانسازی بهترتیب با عناوین طرح  ،1طرح  2و طرح 3
یاد میشوند .این طرحها در شکل  1معرفی شدهاند .فرکانس تفکیک
در حالت سوم  370هرتز در نظر گرفته شدهاست .به این معنا که در
فرکانس اصلی  50هرتز مولفههای بزرگتر از مرتبه هفتم به  VSCو
بقیه به  CSCاعمال میشوند .با تعیین فرکانس تفکیک همه اجزای
فیلتر بر اساس روند طراحی انجامشده در ] [11تعیین میشوند .در این
طراحی ،براساس مدار معادل بخش  CSCو بخش  ،VSCمحدودههای
مجاز برای اندوکتانسها تعیین میشود .نهایتاً ،انتخاب بهگونهای است
که  THDجریان شبکه برای هر سه ساختار حدود  %3باشد تا مقایسه
در شرایط یکسان انجام شود .بهاینترتیب مقادیر اندوکتانس خروجی
فیلتر در سه ساختار که نقش اصلی در میزان  THDجریان شبکه دارند،
مطابق با مقادیر ارائهشده در جدول  1است.
شکلهای (-6الف) و (-6ب) مجذور مقدار مؤثر جریان اندوکتور
 ACدر طرح 1و طرح  2را نشان میدهند که معادل10آمپر است.
(انتظار هم این بود که با هم برابر باشند چون مقادیر جریان بار و شبکه
یکسان است و طبیعتاً جریان تزریقی جبرانکنندهها یکسان میشود)
طبق روابط  1و :2
2
p1CSC  3R L1i rms
 3R L1  10  30R L1

()23

p1VSC  3R L2i 2rms  3R L2  10  30R L2

()24
همچنین طبق شکل (-6ج) مجذور مقدار مؤثر جریان اندوکتور  ACدر
بخش  CSCطرح  3معادل  7آمپر و در بخش  VSCمعادل  3آمپر است
و طبق رابطه  5نتیجه میشود:
()25

'p1V CSC  3R L' i L2' rms  3R L' i L2' rms  21R L'  9R L

2

1

2

2

1

1

شکل (-7الف) ′2
𝑠𝑚𝑟𝑖 را نشان میدهد که معادل 20آمپر است .همچنین
طبق شکل (-7ب) ،مقدار 𝑠𝑚𝑟 𝑖 ′ 2𝐿′1برابر  6آمپر است .به این ترتیب
مطابق روابط  11 ،10و  14خواهیمداشت:

شکل  :4نمایش تکخطی سیستم موردمطالعه

مشخصات این سیستم در جدول  1معرفی شدهاست .مقاومت
المانها براساس مقادیر نامی آنها از سایتهای معتبری مثل
 Farnell.comو  Mouser.comموردبررسی قرار گرفته و طوری انتخاب
شدهاند تا به واقعیت نزدیکتر باشند .شکل 5شکل موجهای جریان بار
و جریان منبع (شبکه) پس از جبران را در فاز  Aبهطورهمزمان ،جریان
مرجع کل و دامنه مولفههای هارمونیکی جریان مرجع و جریان منبع
را نشان میدهد .در وضعیت اول فیلتر فعال مبتنی بر مبدل منبع
جریان ) (CSC-APFدر مدار قرار داده میشود .در وضعیت دوم فیلتر
فعال مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ ) (VSC-APFمورداستفاده قرار
میگیرد و باالخره در وضعیت سوم فیلتر فعال مبتنی بر ساختار
یکپارچه) (VCSC-APFجبرانسازی هارمونیکی را انجام میدهد .این

Serial no. 86

()26
()27
()28

'2
P2CSC  3r1i rms
 60r1
2
P2VSC  3r2i rms
 30r2

' 36r1'  9r2

'p 2VCSC  3r1'iL2'  3r2'i L2

2rms

1rms

مقدار مؤثر ولتاژ  IGBTدر طرح  (𝑣𝑠𝑤1𝑟𝑚𝑠 ) 1در شکل (-8الف)
آوردهشده که  800ولت است .بهاینترتیب تلفات کلیدزنی در طرح 1
طبق رابطه  17برابر است با:
()29

  3k  800  f sw 1  20
p 3CSC  3kv sw 1rms f sw 1i rms
 10733kf sw 1

با توجه به شکل (-8ب) ،مقدار مؤثر ولتاژ  IGBTدر طرح (𝑣𝑠𝑤2𝑟𝑚𝑠 ) 2

 200ولت است .طبق رابطه  18تلفات کلیدزنی در این طرح معادل رابطه
 30میشود.
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p 3VSC  3kv sw 2 rms f sw 2i rms  3k  200  f sw 2  10

()30

 1897kf sw 2

همچنین طبق شکل (-7ج) ،مقدار مؤثر ولتاژ  IGBTدر بخشهای
 CSCو  VSCطرح  200 ،3ولت است و مطابق رابطه  ،19رابطه 31
حاصلمیشود.
2 rms

()31

' 3kv 'sw 2 rms f 'sw 2 i L

' 'p3VCSC  3kv 'sw 1rms f 'sw 1 i L

1rms

 3k  200  f 'sw 1  6  3k  200  f 'sw 2  3
 3k  490f sw 1  346f 'sw 2 

جدول  :1مشخصات سیستم موردمطالعه
مقدار

کمیت

141
25
50
0/1
0/1
0/1
3
10
10
8
0/12
3
0/045
5
0/091
1
0/027
1
1/5
1
3
1/4
3
40
30
20
10

)VB1(vفازی
)𝐴( Israt
)R1 (
)L1 (mH
)R 2 (

اطالعات شبکه

)F(Hz

)L2 (mH
)R(
)L(mH

(ب)

)L1 (mH

)R L1 (
)L2 (mH

)R L 2 (
)L′1 (mH

)R 'L 1 (
)R'L 2 (
)k (µs
)R Ldc (
)R'Ldc (
)f sw 1  f sw 2 (kHz
)f 'sw 1 (kHz
)f 'sw 2 (kHz
)r1 (m
)r'1 (m
)r2 (m
)r'2 (m

اطالعات جبرانکننده

)L′2 (mH

(ج)
شکل  :۵الف) جریان بار(مشکی) و جریان منبع (شبکه) پس از
جبران (قرمز) در فاز  Aبهطور همزمان ب) جریان مرجع کل و دامنه
مولفههای هارمونیکی جریان مرجع و ج) دامنه مولفههای هارمونیکی
جریان منبع

مقدار مؤثر جریان اندوکتور  DCدر طرحهای  1و  3بهترتیب  8و 5
آمپر هستند .بنابراین طبق روابط 20و  21مقدار تلفات بخش DC
بهصورت رابطه زیر است:
()32
()33

(الف)

Serial no. 86

2
p 4CSC  R Ldc i Ldc
 64 R Ldc
rms

2
p 4V CSC  R 'Ldc i'Ldc
 25 R 'Ldc
rms

حال با توجه به مقادیر جدول  ،1تلفات در چهار بخش محاسبه و در
جدول  2آورده شدهاست .طبق نتایج ارائهشده در جدول ،2تلفات فیلتر
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فعال مبتنی بر مبدل ( CSCطرح )1بیشترین مقدار و تلفات فیلتر فعال
مبتنی بر مبدل ( VSCطرح )2کمترین مقدار بوده و ساختار یکپارچه
از نظر تلفات عملکرد بسیار بهتری نسبت به ساختار  CSC-APFدارد.
مالحظه میشود که در طرح  3تلفات به طرح  2نزدیک شدهاست
بهطوریکه در یک مورد یعنی  ∆p3حتی میزان تلفات کمتر نیز
شدهاست .تلفات بخش DCباعث ایجاد این اختالف شدهاست.

فیلتر در بدترین حالت یعنی طرح  1تنها  2/9درصد توان اکتیو بار است.
بنابراین در شبیهسازی انجامشده تلفات جبرانکننده در هر سه ساختار
غیرمنطقی و به دور از واقعیت نیست.

(الف)

(الف)

(ب)

(ب)
شکل  :۷شکل موجهای :الف)

و ب)

چون افزایش حجم سخت افزار بهخصوص در فرکانسهای کلیدزنی
باال سبب اتالف توان میشود ،شبیهسازی در پنج حالت فرکانس کلیدزنی
بهصورت زیر تکرار شدهاست:

(ج )
شکل  :۶مجذور مقدار مؤثر جریان اندوکتور  ACدر :الف) طرح  ، 1ب)
طرح  2و ج) طرح ۳
جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل تلفات
)Total (W

)𝑾( 𝟒𝒑∆

)𝑾( 𝟑𝒑∆

)𝑾( 𝟐𝒑∆

)𝑾( 𝟏𝒑∆

134

96

32

2/4

3/6

طرح 1

7/95

0

6

0/6

1/35

طرح 2

33/324

25

5

1/17

2/154

طرح 3

در سیستم موردمطالعه توان اکتیو و راکتیو بار بهترتیب 4/57
کیلووات و  1/75کیلووار است .شکل  9نشان میدهد که تلفات در سه
طرح چه درصدی از توان بار است .این درصدها نشان میدهند که تلفات

Serial no. 86

′2
𝑠𝑚𝑟𝑖

2
𝑠𝑚𝑟𝑖 ′ 𝐿′1

حالت :1
حالت :2
حالت :3
حالت :4
حالت :5

f sw 1  f sw 2  3 kHz , f'sw 1  1.4 kHz , f'sw 2  3 kHz
f sw 1  f sw 2  5 kHz , f'sw 1  2 kHz , f 'sw 2  5 kHz
f sw 1  f sw 2  6 kHz , f'sw 1  3 kHz , f'sw 2  6 kHz
f sw 1  f sw 2  8 kHz , f'sw 1  5 kHz , f 'sw 2  8 kHz
f sw 1  f sw 2  10 kHz , f'sw 1  7 kHz , f'sw 2  10 kHz

نتیجه این شبیهسازی صرفاً در مورد تلفات کلیدزنی (  ) P3در
نمودار شکل 10آورده شدهاست .مالحظه میشود که با افزایش فرکانس
کلیدزنی نهتنها میزان تلفات این بخش یعنی (  ) P3در هر سه طرح
افزایش مییابد ،بلکه این افزایش در طرح ترکیبی طوریاست که تلفات
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تجزیه و تحلیل تلفات در فیلتر فعال . . .

آن از حالت سه به بعد بیشتر از تلفات طرح  vscشدهاست .بنابراین در
فرکانسهای کلیدزنی زیاد تلفات در طرح پیشنهادی میتواند یک
محدودیت محسوب شود.

در تلفات کل دارد .برای مثال چنانچه فرکانس تفکیک 270هرتز در
نظر گرفته شود ،تلفات ساختار یکپارچه احتماالً کاهش بیشتری هم
نشان دهد .البته این نتیجهگیری نمیتواند بهطورقطع بیان شود به این
علت که در شبیهسازی بحثی از هارمونیکهای فرکانس باالی ولتاژ VSC
و یا محدودسازی جریان خطا که از مزایای ساختار پیشنهادی است،
نشدهاست .بههرحال ،تعیین فرکانس تفکیک و سهم مبدلها براساس
معیار یا معیارهای ازپیشتعیینشدهای در واحدی به نام  RCAUتعیین
میشود] .[11بنابراین میتوان تلفات فیلتر را بهعنوان یک معیار در این
واحد لحاظ کرد .پس میتوان انتظار داشت که با اعمال شرایط ذکرشده
طرح فیلتر فعال یکپارچه پیشنهادی در مرجع ] [10کمترین تلفات را
نیز داشتهباشد .نکته مهمی که باید تاکید شود این است که تلفات در
ساختار پیشنهادی تحت هر شرایطی از ساختار مبتنی بر  CSCکمتر
است .یعنی در ساختار یکپارچه جبرانکننده هم از  CSCو هم از VSC
بهره میبرد ضمناینکه بزرگترین عیب  CSCیعنی تلفات ،تعدیل
شدهاست.

برای اطمینان از نتایج ارائهشده در جدول  ، 2شبیهسازی در یک
نقطهکار دیگر بار تکرار میشود .برای این منظور توان اکتیو به نصف
مقدار نامی کاهش یابد .جدول  3نتایج محاسبات تلفات را در این شرایط
نشان میدهد.
جدول  -۳نتایج تجزیه و تحلیل تلفات در شرایط نصف توان اکتیو بار
)Total (W

51

)𝑾( 𝟑𝒑∆ )𝑾( 𝟐𝒑∆

)𝑾( 𝟒𝒑∆

)𝑾( 𝟏𝒑∆

37/5

10/8

0/7

2

طرح 1

5/4

0

4/2

0/4

0/8

طرح 2

12/4

9

2/1

0/2

1/1

طرح 3

مطابق جدول مشاهده میشود که همچنان تلفات در طرح 1
بیشترین مقدار و در طرح  2و  3نزدیک به هم هستند .بیشتربودن تلفات
فیلتر فعال مبتنی بر  CSCنسبت به نوع  VSCنتیجهای است که با نتایج
آزمایشگاهی ارائهشده در مقاالت معتبری نظیر مرجع ] [9همخوانی دارد.
همچنین مالحظه میشود که در این شرایط عالوه بر تلفات  P3تلفات
 P2نیز در طرح  3کمتر از این تلفات در طرح  2شدهاست .دلیل این
مسئله به رابطه  14برمیگردد .در هر نقطه کار میزان کاهش عبارت
 I L'2  I L'2  I L'2و  I L2    I L2   در میزان
کاهش  P2تأثیر مستقیم دارد.
بهکارگیری اندوکتورهای نسل جدید که مبتنی بر تکنولوژی ابررسانا
هستند باعث کاهش قابل مالحظه تلفات بخش DCمیشود .همچنین
استفاده از کلیدهای قدرت با قابلیت مسدودکردن ولتاژ معکوس نیاز به
استفاده از دیود سری را برطرف میکند .بنابراین تلفات هدایت نیز کاهش
مییابد .ازطرفدیگر در محاسبه تلفات هدایت در ساختار  VSC-APFاز
تلفات دیودهای موازی با  IGBTصرفنظر شدهاست .همچنین فرض
شدهاست که فیلتر پسیو خروجی یک فیلتر مرتبه اول اندوکتوری است.
اگر فیلتر مذکور یک فیلتر  LCLباشد ،اگرچه بهعلت خاصیت
جبرانسازی مناسب ،امکان کاهش فرکانس کلیدزنی و کاهش ولتاژ
پیوند  DCوجود دارد ،اما باید توجه شود که در سمت  dcساختار VSC
مشکل تلفات وجود ندارد .همچنین بهدلیل وجود خازن ،جریان کلیدها
دیگر معادل با جریان خروجی فیلتر نیست (دقیقًا مشابه وضعیتی که در
 CSCو استفاده از فیلتر پسیو  LCوجوددارد) .این مسئله تلفات هدایت
و کلیدزنی نیمههادیهای استفادهشده در  VSCرا تحتتاثیر قرار
میدهد .بهعالوه  LCLدر مقایسه با  Lبهدلیل استفاده از دو اندوکتور،
تلفات و البته هزینه بیشتری دارد .پس این امکان وجود دارد که تلفات
ساختار مبتنی بر  VSCاز عدد بهدستآمده بیشتر شود .ضمناینکه
تلفات بخش  DCمیتواند کاهش یابد.
نکته مهم دیگر نقش فرکانس تفکیک ( 𝑝𝑠𝑓) در میزان تلفات طرح
فیلتر فعال یکپارچه است .فرکانس تفکیک کمتر به معنی کمترشدن
نقش  CSCدر فیلتر است .در این شرایط تلفات بخش  CSCتأثیر کمتری
'
1 rmsk
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'
1 rms 2

'
1rms 1

'
2 rms k 2

'
2 rms k 1

(الف)

(ب)

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1581مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

(ج)
شکل  :۸مقدار مؤثر ولتاژ  IGBTدر الف) طرح ، 1ب) طرح  2و ج) طرح
3

0.73%
∆Pcsc

0.17%

∆Pvsc
∆Pvcsc

2.90%

شکل  :۹تلفات در سه طرح بهصورت درصدی از توان بار

تجزیه و تحلیل تلفات در فیلتر فعال . . .

مقاله برمبنای آنالیز تلفات و بهطور دقیق این نتیجه را ارائه میکند .نتایج
شبیه سازی در یک فرکانس کلیدزنی خاص و در شرایط نامی نشان
می دهد که میزان تلفات در فیلتر پیشنهادی کمتر از تلفات در فیلتر
مبتنی بر  CSCو نزدیک به تلفات در طرح مبتنی بر  VSCاست .در
این آزمایش تلفات کلیدزنی در طرح ترکیبی کمترین مقدار را دارد.
بررسی نتایج در چهار فرکانس کلیدزنی دیگر نشان دادهاست که با
افزایش فرکانسهای کلیدزنی تلفات کلیدزنی در طرح ترکیبی از این
تلفات در طرح  VSCبیشتر شدهاست .این مسئله نشان میدهد که در
فرکانسهای کلیدزنی زیاد تلفات در طرح ترکیبی باید موردتوجه قرار
بگیرد .نتایج شبیهسازی در شرایط نصف بار نامی نشان میدهند که
همچنان تلفات در طرح  1بیشترین مقدار و در طرح  2و  3نزدیک به
هم هستند .اما در این شرایط عالوه بر تلفات کلیدزنی تلفات بخش
 P2نیز در طرح  3کمتر از این تلفات در طرح  2شدهاست.
نحوه تقسیم جریان مرجع تأثیر مستقیم در میزان تلفات طرح
ترکیبی دارد و در حقیقت ،مقدار سهم  CSCو  VSCمیزان کلی تلفات
را تغییر میدهد .بههرحال نتیجه قطعی از تجزیه و تحلیل تلفات این
است که در فیلتری که هم از مزایای  CSCو هم از مزایای  VSCبهره
میبرد ،تلفات آن با فیلتر مبتنی بر یک نوع مبدل یا برابری میکند و یا
کمتر است .بنابراین در ساختار یکپارچه  VCSCبحث تلفات یک نگرانی
و عیب محسوب نمیشود .پیشرفتهای ایجادشده در زمینه کاهش تلفات
مبدل منبع جریان منجر به کاهش تلفات کل در فیلتر  VCSCخواهدشد
و امکان کاهش تلفات این طرح نسبت به طرح  VSCرا بیشتر میکند.
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