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PWMدر اين مقاله يك روش كنترل مبدل  —چكيده  P0F

�
P سه فاز متصل 

P1Fبه شبكه بر مبناي كنترل تناسبي-رزونانسي (

�
PPR جريان و بدون استفاده (

روش پيشنهادي، ولتاژ شبكه با از سنسور ولتاژ شبكه ارائه شده است. در 

رافسون و به صورت برخط تخمين –استفاده از روش بهينهسازي نيوتن

زده ميشود. سپس با استفاده از يك حلقهي قفل شده در فركانس 

)FLLP2F

�
P ولتاژ تخميني عمل ميكند، فركانس شبكه تخمين زده بر ) كه

 . استفاده ميشودPRشده و براي به روز كردن فركانس رزونانس كنترلر 

عملكرد حالت دائم و ديناميك خوب، حتي با  مفاهيم و پيادهسازي آسان،

وجود اغتشاشات شبكه و تغييرات فركانس، به اضافهي مزاياي حذف 

سنسورهاي ولتاژ از جمله كاهش ابعاد و هزينه و افزايش قابليت اطمينان 

 سيستم از مهمترين مزاياي روش پيشنهادي هستند.

كندهPWMمبدل  —ه هاي كليدي واژ  متصل  سه فاز؛ واحد توليد پرا
تخمين ولتاژ شبكه؛ كنترل ؛ كنترل تناسبي-رزونانسي جريان به شبكه؛

 بدون سنسور ولتاژ؛ الگوريتم نيوتن-رافسون

 مقدمه .1

به  بادي و تجديدپذير خورشيدي انرژي اخير، استفاده از منابع سالهاي در
 كاهش در انرژي منابع گونه اين حياتي نقش دليل پاك و رايگان بودن آنها و

گازهاي گلخانهاي مورد توجه  انتشار كاهش و فسيلي سوختهاي به وابستگي
. سيستمهاي فتوولتائيك و بادي براي اتصال به ]1[بسياري قرار گرفته است 

                                                           
1 Pulse Width Modulation 
2 Proportional Resonant (PR) 
3 Frequency Locked Loop 

شبكه و رعايت استانداردهاي ارائه شده در اين زمينه، نيازمند استفاده از 
 مبدل منبع آن هامبدلهاي الكترونيك قدرت هستند. يكي از پركاربردترين 

 دو سطحي است. اين مبدلها داراي مزاياي توانايي سه فاز PWMولتاژي 
يشرفته مدوالسيون، انتقال دو جهته توان، قابليت تنظيم پي روش هااستفاده از 

ضريب توان ورودي (حتي دستيابي به ضريب توان واحد)، كاهش ابعاد 
- ميباشند. روشDC و قابليت تنظيم و تثبيت ولتاژ لينك DCخازن لينك 

 شده هاي بسياري براي كنترل مبدلهاي منبع ولتاژي متصل به شبكه ارايه 
 براي كنترل PRاست، اما در سالهاي اخير ايدهي استفاده از كنترل كنندههاي 

مبدلهاي منبع ولتاژي تكفاز/سه فاز متصل به شبكه مطرح و بسيار مورد 
 در قاب مرجع ساكن PRتوجه قرار گرفته است. كنترل جريان بر مبناي 

، داراي گين بزرگي در فركانس PIپيادهسازي ميشود و برخالف كنترلر 
 (فركانس رزونانس) است، بنابراين در اين روش تعقيب ACاصلي شبكه 
-2[ و حذف اغتشاشات پريوديك به خوبي انجام ميشود ACسيگنالهاي 

. عيب بزرگ اين روش حساسيت باالي آن به تغييرات فركانس شبكه ]7
است، در حالي كه استانداردهاي مرتبط به اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه، 

اين سيستمها را ملزم به حفظ اتصال در زمان وجود اغتشاش در ولتاژ و 
، IEC6172 و IEEE1547 هايفركانس شبكه ميكند. طبق استاندارد

سيستمهاي فتوولتائيك بايد قادر به حفظ اتصال به شبكه در شرايط نوسان 
 حول فركانس نامي باشند. در مورد توربينهاي Hz1±فركانس در محدودهي 

بادي متصل به شبكه هر كشوري قوانين مخصوص به خود را با توجه به 
تكنولوژي مورد استفاده و وضعيت شبكهي خود دارد. الزامات اتصال به شبكه 

در زمينهي توربينهاي بادي به مراتب سختتر از سيستمهاي فتوولتائيك 
است؛ به عنوان مثال مطابق قوانين بريتانيا، توربينهاي بادي بايد در محدودهي 

. در اين زمينه قوانين ]2[ هرتز قادر به كار پيوسته باشند 52 تا 47.5فركانس 
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كشور سوئد بيشترين بازهي تغييرات فركانس را كه در آن توربين بادي بايد 
اتصال خود به شبكه را حفظ كند در نظر گرفته است كه محدودهي فركانسي 

 قوانين مشابهي كه در ديگر ]2-1[. در مراجع ]2[ هرتز ميباشد 55 تا 47
كشورها الزام شده، ارائه شده است. در محدوده تغييرات فركانسي كه براي 

 PRاتصال سيستم هاي بادي و خورشيدي در نظر گرفته شده است، عملكرد 
. ]7[به شدت تضعيف شده و حتي ممكن است سبب ناپايداري سيستم شود 

 در هنگام تغييرات PRبنابراين براي افزايش مقاومت و بهبود عملكرد كنترلر 
 پيشنهاد داده است كه فركانس شبكه به عنوان يك ]7[فركانس شبكه، مرجع 

 براي منطبق كردن فركانس رزونانس آن با PRسيگنال ورودي به كنترلر 
فركانس شبكه وارد شود. در روش پيشنهادي اين مرجع، پس از اندازهگيري 

ولتاژ شبكه و استفاده از يك حلقهي قفل شده در فاز، اطالعات فاز و فركانس 
شبكه براي بهبود استراتژي كنترلي استفاده ميشود. 

در اين مقاله روش كنترل تناسبي-رزونانسي فركانس-تطبيقي جريان 
 سه فاز متصل به شبكه بدون سنسور ولتاژ شبكه ارائه ميشود PWMمبدل 

كه در آن يك الگوريتم جديد تخمين ولتاژ جايگزين سنسورهاي ولتاژ شبكه 
شده است. در روش پيشنهادي، ولتاژ شبكه با استفاده از معادالت سيستم در 

-رافسون تخمين زده مي–حوزهي زمان و به وسيلهي روش تكراري نيوتن

 كه بر )FLLشود. سپس با استفاده از يك حلقهي قفل شده در فركانس (
روي ولتاژ تخميني عمل ميكند، فركانس شبكه براي به روز كردن فركانس 

 به مروري كوتاه بر 2 استفاده ميشود. دراين مقاله، بخش PRرزونانس 
روشهاي تخمين ولتاژ مورد استفاده در كاربردهاي مبدلهاي الكترونيك 

- ساختار روش پيشنهادي معرفي مي5 تا 3قدرت ميپردازد. در بخشهاي 

 تخمينگر ولتاژ ،PRشود كه شامل بخشهاي حلقهي كنترل جريان بر مبناي 
 است. نتايج شبيهسازي كه مويد عملكرد صحيح استراتژي پيشنهادي FLLو 

  ارائه ميشوند.6ميباشد، در بخش 

 مروري بر روشهاي تخمين ولتاژ .2

 متصل به شبكه از PWMبه طور كلي در اكثر روشهاي كنترل مبدلهاي 
، جريان و ولتاژ سمت شبكه استفاده DCسه گروه سنسورهاي ولتاژ لينك 

ميشود. دو سنسور اول عالوه بر وظايف كنترلي، وظايف حفاظتي هم دارند، 
 ني انهي كاهش هزيبرابنابراين استفاده از آنها ضروري است. در حالي كه 

  ولتاژ سمت شبكه را حذف كرد و با استفاده ازي سنسورهاتواني مبدل ها م
 زد.  ني ولتاژ را تخمني شده ايرگي اندازهاتي كمري مدل و سايپارامترها

 ولتاژ شبكه، از جمع كردن ولتاژ دو سر ني تخمي روش برانتريساده
 شبكه اني از جريري روش، مشتقگني. در اديآي  با ولتاژ مبدل بدست ملتريف

 راتيي روش تغني در اني. همچنيشود فركانس باال ميزهاي نوتيسبب تقو
 چون ود، در محاسبات ولتاژ شبكه در نظر گرفته شدي بازي نخنثينقطه 
 .]8[ ستي شبكه مشخص ني خنثي نقطهليپتانس

 ابتدا با ،يني تخموي و راكتوي اكتهاي تواني ولتاژ بر مبنانيدر روش تخم
، جريانهاي اندازهگيري شده، اندوكتانس فيلتر و DCلينك استفاده از ولتاژ 

 سپس با استفاده يشود، زده مني تخموي و راكتوي اكتي، توان هاضعيت كليدهاو
 ني تخمشبكه شده، ولتاژ يرگي اندازهيان هاير و جيني تخمي توان هانياز ا

- مانند روش قبل، به علت انجام عمل مشتقزي روش نني. در اشودي زده م

 به سلف بزرگ و ازي نني بنابراشوند؛ي  متي فركانس باال تقويزهاي نوي،رگي
 ني امناسب و عملكرد اني جرپلي كاهش ري باال برايفركانس نمونه بردار

.  ]9-8[ باشدي روش م

 ني تخمهاي روشني از پر كاربردتريكي به عنوان ي شار مجازروش
 نيشود. در اي متصل به شبكه محسوب مهاي مبدليولتاژ شبكه در كاربردها

. شوندي  در نظر گرفته ميي القاني ماشكي به عنوان لتريروش، شبكه و ف
 يز مجاني در ماشيي انتگرال ولتاژ شبكه برابر با شار فاصله هوانيبنابرا

 روش، برخالف ني موجود در اي ذاتير گي. به علت وجود انتگرالباشدي م
 كينامي كاهش دي هر چند خود سبب اندكابد،ي ي كاهش مزيروش قبل اثر نو

 مورد الدهي ارگي انتگرالسازيادهي. پ]13-10[ شودي  مزي كنترل نستميس
 در DC آفست اي زي نوجود. وستي ممكن ني شار مجازگرنياستفاده در تخم

 ني شود و همچنرگي سبب اشباع انتگراليتواند شده ميرگي اندازههايانيجر
 در زي رابطه نني مورد استفاده در ارگي انتگراليهينامعلوم بودن مقدار اول

 .يشود مي شار مجازني خطا در تخمجادي بدون سنسور سبب اهايروش
، ]11-10[بنابراين در ادامه محققان روشهايي از جمله فيلترهاي پايينگذر 

براي رفع  را ]13[ و فيلترهاي ميانگذر تطبيقي ]12،11[فيلترهاي ميانگذر 
اين مشكالت پيشنهاد دادهاند كه به ترتيب داراي مشكالت خطاي حالت دائم 

در ولتاژ تخميني، حساسيت به تغيير فركانس شبكه، ساختار پيچيده و نياز به 
  ميباشند.PLLاستفاده از 

 كالمن و لتري مانند فيقي تطبگرهايمشاهدهبه  محققان توجه امروزه
 مانند ستمي سي و پارامترهاكه ولتاژ شبني تخمبراي لئونبرگر گرمشاهده

 و دقت خوب از كينامي كرده است. دداي پشي افزالتريمقاومت و اندوكتانس ف
 ني ابي معانتري محاسبات از مهمي و حجم بااليدگيچي و پاي مزانتريمهم

 .]14[ دميباشن هاروش
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 : ساختار روش كنترلي پيشنهادي1 شكل

 ساختار روش كنترلي پيشنهادي .3

 نشان داده شده است كه شامل 1بلوك دياگرام روش پيشنهادي در شكل 
 است. در روش FLL جريان، تخمينگر ولتاژ و PRسه بخش حلقهي كنترل 

) بدست آوردن مقادير مرجع جريان 1پيشنهادي هدف از تخمين ولتاژ شبكه، 
) تخمين فركانس شبكه براي به روز 2براي حلقهي داخلي كنترل جريان و 

 براي PRميباشد. حلقه كنترل جريان از كنترلر  PRكردن فركانس رزونانس 
تنظيم جريان تزريقي به شبكه در مقدار مرجع استفاده ميكند و مطابق بلوك 

، جريان مرجع براي حلقهي كنترل جريان با استفاده از ولتاژ 1دياگرام شكل 
تخميني فيلتر شده (مولفه اصلي ولتاژ) و توانهاي اكتيو و راكتيو مرجع مطابق 

) به دست ميآيد: 1(

)1 (, , , , ,
2 2

, , , ,, , , , ,

1
( )

ref refS est f S est f

S est f S est fref refS est f S est f

i pv v
v vi qv v

α α β

β αβ α β

    
=    −+       

 

 و VRSα,est,fR مقادير مرجع جريان مبدل و iRβ,refR و iRα,refRدر اين رابطه 
VRSβ,est,fR مقادير ولتاژ تخميني فيلترشده شبكه ميباشند. در ادامه الگوريتم 

تخمين ولتاژ با استفاده از روش نيوتن-رافسون شرح داده ميشود. 

 الگوريتم پيشنهادي تخمين ولتاژ شبكه .4

Grid

iB
VS V +δ 

p , q

gϕ
gϕ

C

 
 : دياگرام تك خطي مبدل متصل به شبكه2 شكل

 متصل به شبكه نشان داده شده PWM، مدل تك خطي مبدل 2در شكل 
است. مطابق اين تصوير، توان انتقالي بين مبدل و شبكه را ميتوان به صورت 

 توانهاي اكتيو و راكتيو انتقالي از شبكه به q و p) نوشت. در اين رابطه 2(
 ولتاژ موثر خط شبكه و خروجي V و VRSR سوسپتانس فيلتر سلفي، Bمبدل، 

 زاويهي توان (اختالف فاز بين ولتاژ خروجي مبدل و شبكه) است. δمبدل و 

 
sin( )

[ ( )]
S

S S

p BV V
q BV V Vcos

δ
δ

= −
 = −

 (2) 

 را در هر δ و VRSR، ميتوان مقادير 2 و حل q و V ،B ،pبا معلوم بودن 
پريود نمونهبرداري بدست آورد. بعالوه، فاز ولتاژ شبكه به راحتي با دانستن 

) δ) و اختالف فاز بين ولتاژ شبكه و مبدل (ϕRCRفاز ولتاژ توليدي مبدل (
بدست ميآيد: 

 g Cϕ ϕ δ= −  )3(  

 فاز ولتاژ خروجي مبدل ϕRCRهمانگونه كه اشاره شد، در رابطهي فوق 
است كه در هر لحظه از روي مقادير مرجع محاسبه شده براي ولتاژ خروجي 

مبدل و از رابطهي زير بدست ميآيد: 

 arctan( )C

V
V

β

α

ϕ =  )4(  

) و فاز ولتاژ 2) از (VRSRاكنون با داشتن دامنهي ولتاژ موثر خط شبكه (

) ميتوان ولتاژ شبكه را در قاب مرجع 5) و با استفاده از (3) از (ϕRgRشبكه (

 ساكن بدست آورد.

 ,

,

sin( )

cos( )
S est S g

S est S g

v V
v V

α

β

ϕ

ϕ

=
 = −

 )5(  
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) با استفاده از روش 2حل عددي رابطهي ( .4.1
 نيوتن-رافسون

) در هر 2 بايد رابطه (δ و VRSRهمانطور كه گفته شد، براي بدست آوردن 
پريود نمونهبرداري محاسبه شود. اين معادله با فرض مجهول بودن اين 
متغيرها يك جفت معادلهي غيرخطي است و حل تحليلي اين دستگاه 
معادالت غيرخطي ممكن نميباشد. بنابراين بايد از روشهاي عددي و 

تكراري براي حل اين معادالت استفاده كرد كه موضوع اين بخش ميباشد. 
در اين مقاله از روش نيوتن-رافسون براي حل اين معادله و دستيابي به مقادير 

 استفاده ميشود. روش نيوتن-رافسون در بين روشهاي δ و VRSRدقيق 
مختلف حل عددي، بهينهسازي و ريشهيابي به دليل همگرايي سريع آن 

شناخته ميشود. اين روش بيشتر براي حل بعضي مسائل ويژهي رياضي مانند 
پخش بار در سيستمهاي قدرت و به صورت آفالين استفاده ميشود. امروزه 

، توجه محققان به DSPبه دليل وجود پردازندهها با توان محاسباتي باال مانند 
اين ابزار قدرتمند رياضي در حل مسائل بهينهسازي برخط و تخمينگرها 

. ]15[افزايش پيدا كرده است 

) را براي استفاده از الگوريتم نيوتن-رافسون ميتوان به 2معادلهي (
صورت زير نوشت: 

 
( , ) sin( ) 0
( , ) [ ( )] 0

S S

S S S

f V BVV p
g V BV V Vcos q

δ δ
δ δ

= − − =
 = − − =

 )6(  

 عدم تطابق بين توانهاي اكتيو و g(δ,VRSR) و f(δ,VRSR)كه در اين رابطه 
 را q و p)، 6راكتيو محاسبه شده و انتقالي را نشان ميدهد. براي محاسبهي (

ميتوان با استفاده از ولتاژ تخميني و جريان اندازهگيري شده شبكه به صورت 
) تخمين زد و يا براي سادگي برابر مقادير مرجع توانهاي اكتيو و راكتيو 7(
)pRrefR و qRrefR .قرار داد (

 , ,

, ,

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

S est S estest

S est S estest

v k v k i kp kp
v k v k i kq kq

α β α

β α β

    
= =      −      

 )7(  

) به صورت زير است: 6ماتريس ژاكوبين براي حل عددي (

 S
est

S

f f
V

J
g g

V

δ

δ

∂ ∂ 
 ∂ ∂ =
 ∂ ∂
 ∂ ∂ 

 )8(  

كه عناصر ماتريس ژاكوبين به شرح زير هستند: 

 

( )

sin( )

sin( )

( ) 2

S

S

S

S
S

f BV Vcos

f BV
V
g BV V

g BVcos BV
V

δ
δ

δ

δ
δ

δ

∂ = −∂
∂ = −∂

∂ =
∂
 ∂ = − +

∂

 )9(  

، تكرارها در روش نيوتن-رافسون با δR0R و VRS,0Rبا داشتن مقادير اوليهي 
حل معادالت خطي زير انجام ميشود. 

 ,1
,

, ,

( , )
( , )

k k S k
est k

S k k S k

f V
J

V g V
δ δ

δ
−∆   

=   ∆   
 )10(  

 1

, 1 ,

k k k

S k S k SV V V
δ δ δ+

+

= − ∆
 = − ∆

 )11(  

در بيشتر مسائل مهندسي، روش نيوتن-رافسون به دليل همگرايي سريع 
آن شناخته ميشود. ولي به هر حال، اگر مساله داده شده داراي ريشههاي 

مكرر و زيني باشد، الگوريتم ممكن است به جواب درست همگرا نشود و 
حتي ناپايدار شود. بنابراين قبل از پيادهسازي عملي، شرايط همگرايي آن بايد 

) نشان ميدهد كه هر چهار عنصر ماتريس ژاكوبين 9بررسي شود. معادله (
يكنواخت هستند و ريشههاي مكرر و زيني ندارند. بنابراين الگوريتم به 

 را VRSR و δجواب درست همگرا خواهد شد و اين روش جواب تقريباً دقيق 
  تكرار محاسبه ميكند.5 الي 2در 

 اختالف فاز بين δ ولتاژ موثر خط شبكه و VRSRهمانطور كه گفته شد، 
ولتاژ خروجي مبدل و شبكه است و تا شرايط سيستم تغيير نكند (ولتاژ شبكه 

 يا توان انتقالي)، اين مقادير بدون تغيير خواهند بود.

 و ذخيرهي DSPهمچنين براي پيادهسازي عملي روش پيشنهادي در 
) را از 10) و معكوس ماتريس ژاكوبين (8زمان، ميتوان ماتريس ژاكوبين در (

قبل محاسبه كرد تا در هر پريود كنترل نياز به مشتقگيري و محاسبهي 
ماتريس معكوس نباشد و حجم محاسبات كاهش قابل مالحظهاي داشته 

باشد. 

 )FLLحلقهي قفل شده در فركانس ( .5
در اين مقاله براي محاسبه فركانس شبكه و به روز كردن فركانس 

 استفاده ميشود. كه داراي ]16[ از روش ارائه شده در مرجع PRرزونانس 
) حجم كم محاسبات، 2) پيادهسازي آسان، 1مزاياي فراواني است، از جمله: 
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) عملكرد مقاوم در 4) عدم نياز به تبديل قاب مرجع 3سرعت و دقت باال، 
PLLP3Fگذاراها (چون بر خالف 

�
P ها از فركانس شبكه استفاده ميكند و 

 را براي FLL بلوك دياگرام 3فركانس از فاز ولتاژ پايدارتر است). شكل 
 ولتاژ تخميني VRS,estRبدست آوردن فركانس شبكه نشان ميدهد. در اين شكل 

 فركانس زاويه اي تخميني ωRestR ولتاژ تخميني فيلتر شده و VRS,est,fRشبكه، 
 نيز مقدار نامي فركانس زاويه اي است. بلوك دياگرام ωRnRشبكه ميباشند. 

4F شامل دو بخش اصلي فيلتر ميان گذر تطبيقي بر مبناي 3شكل 

�SOGI-

QSG و FLL ميباشد. فيلتر ميانگذر عالوه بر تامين سيگنالهاي مورد نياز 
، با تضعيف هارمونيكهاي ولتاژ شبكه و حذف نويز و اغتشاشات FLLبراي 

ولتاژ تخميني، يك ولتاژ سينوسي خالص (مولفه اصلي) براي محاسبهي 
) FLLجريان مرجع ايجاد ميكند. بخش دوم، حلقهي قفل شده در فركانس (

 را PRاست كه فركانس مورد نياز براي عملكرد مناسب فيلتر تطبيقي و كنترلر 
فراهم ميكند و نقش مهمي در عملكرد مناسب و افزايش مقاومت سيستم در 

 بايد به kR1Rبرابر تغييرات فركانس شبكه دارد. در اين بخش، انتخاب گين 
 طراحي شده حداقل فراجهش را نسبت به تغييير FLLنحوي باشد كه 

فركانس داشته باشد، چون ممكن است فركانس تخميني از محدودهي مجاز 
تغييرات آن كه براي عملكرد متصل به شبكه تعيين شده، خارج شود و سبب 

عمل دستگاههاي حفاظتي و قطع منبع توليد پراكنده از شبكه شود. 

در اينجا ذكر اين نكته قابل توجه است كه در روش پيشنهادي فركانس 
شبكه به طور مستقيم در تخمين ولتاژ تاثير گذار نيست و به همين دليل 
عملكرد مستقل تخمينگر ولتاژ و تخمينگر فركانس حاصل شده و سبب 

افزايش پايداري سيستم ميشود. 

 نتايج شبيهسازي .6
به منظور تاييد و بررسي عملكرد روش پيشنهادي يك مدل سيمولينك در 
نرم افزار متلب آماده شده است. پارامترهاي مورد استفاده در شبيهسازي متلب 

 آورده شده است. پاسخ حالت دائم و ديناميكي روش پيشنهادي 1در جدول 
 4بدون سنسور ولتاژ تحت آزمايشات مختلفي بررسي شده است. شكلهاي 

 عملكرد روش پيشنهادي را در حالت دائم و ديناميكي نشان ميدهند، 6تا 
همانطور كه از اين شكلها مشخص است، روش پيشنهادي به خوبي قادر به 

 طيف هارمونيكي 4تخمين ولتاژ شبكه تحت هر دو حالت ميباشد. شكل 
جريان شبكه را نشان ميدهد. از اين شكل مشخص است كه جريان شبكه با 

                                                           
4 Phase Locked Loop 
5 Second Order Generalized Integrator-Quadrature Signals Generator 

THD=2.97% به خوبي الزامات استاندارد IEEE519 را برآورده ميكند. با 
 مشخص است كه كنترل مجزا و سريع توانهاي اكتيو و 6توجه به شكل 

راكتيو تحت تغييرات پلهي توانهاي مرجع به دست آمده است. عملكرد 
 درصد ±10روش پيشنهادي تحت تغييرات پلهي فركانس شبكه به ميزان 

 نشان داده شده است كه عملكرد خوب روش 7حول مقدار نامي در شكل 
پيشنهادي را با وجود اغتشاش در فركانس شبكه نشان ميدهد. 

VS,est 1/s

1/s

kik

+1/s

-1

ωest

ωn

ωest

k1

VS,est,f

ωest

Adaptive Bandpass Filter

FLL

+- +-

 
 ]16[ پيشنهادي مرجع FLLدياگرام  بلوك: 3 شكل

: پارامترهاي شبيهسازي 1جدول 

 Vrms (50(ولتاژ شبكه 

 DC )V (200ولتاژ لينك 

 Hz (50(فركانس شبكه 

 Ω (0.02 و mH (3.5)(اندوكتانس و مقاومت فيلتر 

 kHz (5(فركانس نمونهبرداري و كليدزني 

 

 
: طيف هارمونيكي جريان شبكه در عملكرد حالت دائم 4شكل 
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 : عملكرد حالت دائم روش پيشنهادي5شكل 

 

 

 

 

 

 

 
 مرجع : پاسخ گذراي روش پيشنهادي براي چند تغيير پله در توان اكتيو6شكل 

 و توان  وات)800 به 1200وات و كاهش آن از 1200 به 800(افزايش توان از 

 وار) 500راكتيو مرجع (افزايش توان از صفر به 



 متصل به شبكه بدون سنسور ولتاژ شبكه در سيستمهاي توليد پراكنده PWMفركانس-تطبيقي جريان مبدل  كنترل تناسبي-رزونانسي
  تهران، ايران1392 –بيست و هشتمين كنفرانس بين المللي برق 

 7  
 

 

 

 

 
: عملكرد روش پيشنهادي به اغتشاش در فركانس شبكه 7شكل 

 نتيجهگيري  .7
-در اين مقاله يك روش جديد تخمين ولتاژ شبكه در كاربردهاي مبدل

 متصل به شبكه ارائه شد. ولتاژ لحظهاي شبكه با استفاده از PWMهاي 
معادالت سيستم در حوزهي زمان و الگوريتم بهينهسازي نيوتن-رافسون در 
هر پريود نمونه برداري محاسبه ميشود. در روش پيشنهادي هدف از تخمين 

) و PRولتاژ، محاسبهي جريان مرجع براي حلقهي كنترل جريان (بر مبناي 
 بر فركانس شبكه ميباشد. مفاهيم PRمنطبق كردن فركانس رزونانس كنترلر 

و پيادهسازي آسان، عدم نياز به تبديل قاب مرجع، عملكرد حالت دائم و 
ديناميك خوب، عملكرد مناسب و افزايش مقاومت در برابر اغتشاشات در 

فركانس شبكه، كاهش هزينه و ابعاد مبدل و افزايش قابليت اطمينان سيستم 
كه از مزاياي حذف سنسورهاي ولتاژ ميباشند از مهمترين مزاياي روش 

پيشنهادي هستند كه توسط نتايج شبيهسازي تاييد شدند. 
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