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 از پيچيده ترين اجزاي مورد استفاده در اغلب كيي —چكيده 

سيستم هاي نوين انرژي ِ تجديدپذير، اينورترهاي متصل به شبكه هستند. 

جهت كنترل توان مؤثر و كارا روش يك  ي، معرفمقاله ني اهدف اصلي

بر مبناي يك روش  ي دو سطحينورترهاي به شبكه توسط ايقيتزر

در روش ارائه شده، مسئله .  است در كل دورهيدزني كلي الگوينه سازيبه

كنترل شارش توان اينورتر به صورت يك مسئله بهينه سازي تعريف شده 

است كه تابع هدف آن كمينه كردن فركانس كليدزني در حين رعايت 

قيود كيفيت توان است. افق بهينه سازي مذكور يك دوره ولتاژ شبكه 

انتخاب شده است. مقايسه نتايج شبيه سازي روش ارائه شده با ساير 

روشهاي متداول كنترل اينورترهاي متصل به شبكه برتري آن را نشان 

 مي دهد.

 كيفيت توان؛ ؛كنترل شارش توان؛ اينورتر متصل به شبكه تكفاز —ه هاي كليدي واژ
 بهينه سازي كليدزني، اعوجاج هارمونيكي كل

 مقدمه  .1

 انگيزه ي تحقيق .1.1
 از پيچيده ترين و در عين حال گران قيمت ترين اجزاي مورد استفاده كيي

در اغلب سيستم هاي نوين انرژي ِ تجديدپذير، اينورترهاي متصل به شبكه 
 فهيهستند. اين اينورترها دسته اي از مبدل هاي الكترونيك قدرت اند كه وظ

دارند توان الكتريكي را از شكل جريان مستقيم  به فرم جريان متناوب تبديل 

 قدرت تحويل دهند. در حال حاضر، تقاضا براي يكرده و به شبكه 
 تقاضا، توجه به شي افزاني الي است. از دالشي به افزاو تك فاز رينورترهايا

 و يتوليد انرژي از منابع تجديدپذير در مقياس هاي كوچك در مناطق مسكون
.  است اقتصادي شدن آن در سال هاي اخير

 مروري بر مقاالت .1.2

 متصل به ينورترهاي كنترل توان در اي از روش هاي بخش، برخنيدر ا
 از يكي ، جريانسيسترزي هكنترل. شودي  ميشبكه به صورت مختصر معرف

 يكي متصل به شبكه است. ينورترهاي در ااني كنترل جري روش هانيساده تر
 است. از جمله ياده سازي و پي طراحي سادگاين روش ياي مزانياز مهم تر

عالوه بر اين، ]. 2] و [1 است [ري متغيدزني روش، فركانس كلني ابيمعا
 متصل به ينورترهاي در اي روش  كنترلنيج تري بر ولتاژ، راي كنترل مبتنروش 

 حالت دائم ي داشته و خطايعي سركينامي روش دني]. ا3شبكه است [
 قابل قبول، چندان ساده تيفي آن با كياده سازي دارد. اما در مقابل، پياندك

] 6 در مرجع [1991 توان در سال مي]). روش كنترل مستق5] و [4 ([ستين
 ي و طبعاً سادگمي مفاهي روش، سادگني ايت هايمز از جمله . شديمعرف

 را با لتري في كه طراحري متغيدزني است و در مقابل، فركانس كلياده سازيپ
 روش است. ني ابي جزو معاكند،ي مشكل مواجه م

 اساسيكي ديگر از روشهاي پركاربرد، روشهاي مبتني بر مدل هستند. 
به ازاي ورودي هاي مختلف بر مبناي  خروجي سيستم ينيبشيپ ،روش نيا

 با  اين نوع كنترل كننده ها، ].9-7 [ستمدل در نظر گرفته شده براي آن ا
مشخص  هدف تابع يك يسازبه بهينه  ،نديفرآ مدل از صريح  ه ياستفاد
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 بهينه را بدست آورد. يكي از مزاياي روش هاي كنترلي مسير مي پردازد تا
آن است كه مي توانند قيود سيستم را در مسئله ي بهينه سازي  پيش بين كنترل

آن نيز مي توان به حجم باالي  در نظر بگيرند. از جمله محدوديت هايي
 محاسبات اشاره نمود. 

 نوآوري و ايده ي تحقيق .1.3

 ينه ي جهت كنترل بهتمي الگوركي ي حاضر، ارائه پژوهشهدف از 
 روش ني اي تك فاز متصل به شبكه است. مبناينورترهايشارش توان در ا

 ل كامي دوره كي در يدزني كلي الگوينه سازي كه آن را به،يكنترل
)FPSPOقدرت متناسب با فاز يدهاي كلي نهي حالت بهنيي تعم،يده اي) نام 

 پردازدي  ميدزني فركانس كلي به حداقل سازتمي الگورنيولتاژ شبكه است. ا
 مربوط به يت هاي محدودمي به طور مستق،ي عملودي قي سركيو عالوه بر 
  .دهدي مد نظر قرار مرا  توان تيفي كياستانداردها

 ساختار مقاله .1.4

 فرمولبندي مسئله بهينه سازي كنترل 2در ادامه ي مقاله، ابتدا در بخش 
اينورتر تكفاز براي رسيدن به توان اكتيو و راكتيو مشخص ارائه مي شود. 

 كنترل حلقه باز اينورتر براي يك بازه از توان هاي خروجي 3سپس در بخش 
 كنترل حلقه بسته سيستم معرفي مي شود. 4مطلوب ارائه مي گردد. در بخش 

 در انتها مقاله جمع بندي و نتيجه گيري مي گردد.

 متصل به شبكه بر اساس يكنترل مبدل ها .2

 در كل دوره  يدزني كلي الگوينه سازيبه
 تمام ي تك فاز دوسطحينورترهاي بخش، كنترل شارش توان در انيدر ا

 مدل ينه سازي بهي مسأله كي متصل به شبكه را، به صورت يكنترل شده 
مهمترين مسئله حائز اهميت در روش پيشنهادي آن است كه  .ميينماي م

 در ينيش بي افق پ،يري مدل شده است كه با تعبي به گونه اينه سازي بهيمسأله 
 نيش بي متداول پي است  كه در روش هاي در حالنيآن نامحدود است؛ ا

 در ينيش بي به عنوان افق پيري نمونه گي دو بازه اي كي بر مدل، تنها يمبتن
 كي در ي فرض كردن افق زمانتري  طوالن،ي. به طور كلشودي نظر گرفته م

 .دي بهتر فراهم آيي با كارايي كه پاسخ هاشودي  باعث من،ي كنترل بهيمسأله 
 روشن بودن آن ها) متناسب با اي خاموش يعني (دهاي حالت كل،در روش ما

 ي انتخاب شده است . در واقع ما الگوهاي كنترلريفاز شبكه، به عنوان متغ
 تناوب كامل از ولتاژ شبكه محاسبه كرده ي دوره كي ي را برانهي بهيدزنيكل

 تي واقعني. با توجه به اميكني  اعمال مدهايو آن  را متناسب با فاز شبكه به كل

 متناوب در نظر گرفته تواندي  خوب ماري بسبي تقركيكه ولتاژ شبكه با 
 تناوب از ولتاژ ي دوره كي را در افق ني كنترل بهري امر كه مسنيشود و ا
 نامحدود در نظر ينيش بي ادعا كرد كه افق پتواني  مم؛يكني  منييشبكه تع

گرفته شده است. 

 كار مشخص  ي نقطه كيكنترل حلقه باز در  .3
  جهت كنترل شارش توان در مبدل هايحلقه باز روش  يكبخش نيادر 

 ارائه مشخص ويرأكت و ويكتا يخروج توان كي متصل به شبكه، براي
FPSPO. خروجي اين روش كنترلي كه به اختصار دمي شو P0F

�
P ،ناميده مي شود  

 را خود توجه ،ن جايا در حالت بهينه ي كليدها متناسب با فاز شبكه است. 
 كه با ميكني م معطوف  دوسطحي تمام كنترل شدهتك فاز نورتريايك  كنترل به

.  ستبه عنوان فيلتر خروجي، به شبكه متصل شده ا يك القاگر

 تابع هدف .3.1

، متوسط يدزنيكل فركانس حداقل سازي FPSPOدر مسأله ي  هدف تابع
 ي. حداقل سازنمايش مي دهيم، انتخاب شده است fRspRكه در روابط آن را با 

 تداخل ابد،ي شي افزاي انرژلي بازده تبدشودي  منجر ميدزنيفركانس كل
 توان ي در كاربردهاتواندي  روش مني ا، به عالوه. كم شوديسيالكترومغناط

 در دسترس هستند، مورد نيي پايدزني با فركانس كلييد هايباال كه تنها كل
كه در روابط آن را با  شبكه فركانس ن كهيا فرض با .ردي قرار گژهيتوجه و

LF  ،باشد، ثابت خود ينام مقدار درنمايش مي دهيم fRspR  قابل ) 1 (يرابطه از
 محاسبه خواهد بود.

)1(               LFpatternswitchinginchangesf sp ××= )(5.0 

 متغير كنترلي و قيود .3.2

) تابع هدف، متغيرهاي كنترلي و قيودي را كه براي 10) تا (2روابط (
) متغيرهاي 1-3 در نظر گرفته ايم نشان مي دهد. جدول (FPSPOمسأله ي 

استفاده شده را معرفي مي كند. تابع هدف حداقل سازي فركانس كليدزني در 
)، مبين متغير كنترلي در 3). رابطه ي ()2 (يرابطه نظر گرفته شده است (

 است. ولتاژ خروجي مبدل به ازاي فاز ولتاژ شبكه به FPSPOمسأله ي 
 فرض)، 4عنوان متغيرهاي كنترلي در نظر گرفته شده است و مطابق با قيد (

 از يريقاد نشان داده ايم، تنها مVRintR(θ)كه اين متغير، كه آن را با  است شده
 معادالت. كندي م اريخت ا(0,2π]در بازه ي  را {VRdcR,-VRdcR+} يمجموعه 

 ويرأكت و ويكتا توان مسئله ي بهينه سازي را مقيد مي كند كه) 6 (و) 5(
                                                           

1 Full Period Switching Pattern Optimization 
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 QRout,pR و PRout,pR، يعني شده خواسته  مرجعريمقاد با برابر باًيتقر يخروج
 يخروجتوان   درخطا به منجر ،بيتقر نيا شايان ذكر است كه .باشند

 اي كه در ادامه معرفي خواهند شد،حلقه بسته  هايتميالگور كه چرا ؛ي شودنم
ي و اعوجاج كيهارمون مولفه هاي .كنند جبران را وظيفه دارند كه اين خطا

 7محدود شوند (روابط  ريمقاد به ديبا  خروجي،انيجر هارمونيكي كل در
I). مقادير مربوط به 8و P

*
PRnRو THD P

*
P  توان تيفيك ياستانداردها توسط 

 مربوط به كيفيت توان يت هايمحدود ،استانداردها نيا در .مشخص مي شود
) اين 7ي (رابطه  در كه ي جريانك هايهارمون از يمحدود تعداد ايبر تنها

 قابل ذكر است كه در .اعمال مي شود است، شده داده شان نNا بتعداد 
محاسبات تا مولفه ي  محاسبه ي اعوجاج هارمونيكي كل جريان نيز،

قيدهاي  )10 و ()9 (هايرابطه  ت،يدرنها انجام شده است. 50هارمونيكي
 نظر در را دهايكل بودن روشن اي خاموشمجاز  زمان حداقلفيزيكي 

) 1 در جدول (FPSPO متغيرهاي استفاده شده در فرمول بندي .رديگي م
 آورده شده است.

)2( 
)3( 
)4( 

[ ) }{

int

int

( )

. .

0, 2 ( ) ,

sp

dc dc

Min f

V

s t

V V V

θ

θ π θ∀ ∈ ∈ − +

 

)5( .out p repP P≈ 
)6( .out p repQ Q≈

 
)7( { }*

. 2, 3, ...,n p nI I n N≤ ∀ ∈ 
)8( *

pTHD THD≤ 
)9( *

on onT T≥ 
)10( *

off offT T≥ 
 FPSPO يفرمول بند در شده استفاده يرهايمتغ): 1 (جدول

  خطاي توان اكتيو و رأكتيو خروجي
  توان اكتيو و رأكتيو خروجي

  توان اكتيو و رأكتيو خروجي محاسبه شده 
  مقادير مرجع براي توان اكتيو و رأكتيو

  FPSPOتوان اكتيو و رأكتيو خروجي خواسته شده از 
   ولتاژ شبكه)فاز(زاويه 

  ضرايب سري فوريه
  خاص كليدزني الگوي يك ي برامتوسط كليدزني فركانس

  اُمين هارمونيك در جريان خروجي n اندازه ي
  اُمين هارمونيك جريان nحداكثر مقدار استاندارد براي 

   AC سمت يلتر اندوكتانس معادل مربوط به فمقدار
  فركانس نامي شبكه

   هارمونيك شمارنده يشاخص
  تعداد هارمونيك هاي لحاظ شده در استانداردهاي كيفيت توان

  مبدل DCاندازه ي ولتاژ سمت 
  ولتاژ شبكه

  اُمين هارمونيك ولتاژnاندازه و فاز 

   متغير با  (ولتاژ داخلي اينورتر)ولتاژ خروجي
اعوجاج هارمونيكي كل در جريان خروجي ناشي از اعمال الگوي 

 كليدزني
 

  حداقل بازه  ي زماني خاموش بودن كليدها
  حداقل بازه ي زماني روشن بودن كليدها

  بازه ي زماني خاموش بودن كليدها
  بازه ي زماني روشن بودن كليدها

 حل بهينه سازي .3.3

 يضرور )،10) تا (2بهينه سازي معرفي شده در روابط ( حل به منظور
 يناش انيجر يك هايهارموناندازه ي  ،نيهمچن و QRoutR و PRoutRمقادير  است

بدين منظور، با استفاده از . شود محاسبه يدزنيكلممكن  يالگوها  اعمالاز
) نشان داده شده است، هر يك از 1مدار معادل قدرت مبدل كه در شكل (

 مولفه هاي هارمونيكي جريان محاسبه خواهد شد.

 
 شبكه به متصل نورتريا قدرت بخش معادل مدار): 1 (شكل

) 1به منظور محاسبه ي مولفه هاي هارمونيكي جريان، مدار معادل شكل (
معادل  مدار. تحليل مي كنيم آثار جمع اصل بر اساس فركانس يحوزه را در 

) 2در شكل ( مدار نامتناهي تعداد بهدر حوزه ي فركانس،  نشان داده شده
 از يمحدود تعداد نگران عمدتاً ي كيفيت تواناستانداردها مي شود. ليتبد

 مدار Nكافي است كه جريان را تنها در  ن،يبنابرا. هستند) Nها (ك يهارمون
 نشان )2 (شكل در كه همچنان. ميكن محاسبهمعادل اول در حوزه ي فركانس 

 ،است خالص ينوسيس شبكه ولتاژ تونن شده فرض كهيي آن جا از شده، داده
 اتصال ،ياصل فركانس جز به فركانس يحوزه  يمدارها يهمه  در شبكه
بوده  امn يكي هارمونيمولفه  يه اي سرعت زاوωRnRدر اين شكل، . است كوتاه

 ) قابل محاسبه است.11و از رابطه ي (

)11( 2n LF nω π= × × ×  
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 در شده هيتجز شبكه، به متصل نورتريا قدرت بخش معادل مدار): 2 (شكل

 فركانس يحوزه 

براي هر شكل از  يكيهارمونمولفه ي  نياُمn) جريان 16-12روابط (
 و QRoutR و PRoutRداخلي مبدل و همچنين، رابطه ي اين پارامترها با  ولتاژ

. اعوجاج هارمونيكي كل را مشخص مي كند

)12(  1 1
1

0gridV V
I

jX

ϕ∠ − ∠
=

 
)13(  

n
n

n

V
I

jX
=

 
)14(  1 1cos( )gridP V I ϕ=  
)15(  

1

1

sin( )
N

grid n

n

Q V I ϕ
=

= ∑  
)16(  2 2 2

2 3

1

... nI I I
THD

I

+ + +
=

 
 استفاده به منظور حل بهينه سازي توصيف شده از يك الگوريتم ژنتيك ويژه

. با هر بار اجراي الگوريتم ژنتيك، جواب بهينه در يك نقطه ي كار ميكرد
مشخص بدست مي آيد. آن چنان كه در بخش هاي بعد توضيح داده خواهد 

) براي نقاط 16) تا (2شد، الزم است كه بهينه سازي توصيف شده در روابط (
 كار متعددي محاسبه شود.

 عملكرد كنترل حلقه باز در يك نقطه كار مشخص

ي در شبيه سازي و اجراي بهينه سازي عبارتند اصل يپارامترها از يبرخ
 IEEEاستاندارد VRdcR=200V.و VRgridR=70V-50Hz ، L=3.7mH :از

مجاز  يكيهارمون يمؤلفه ها حداكثر در مورد مرجع استاندارد عنوان به 1547
 كنترل ي عملكردبررس يبرا .است شده استفادهاعوجاج هارمونيكي كل  و

 QRrepR=0 و PRrepR=1000 Watt  مرجعريمقاد يبرا بهينه سازي حلقه باز،

VAR توان. شد شبيه سازينك يوليميسدر  ،آمده بدست پاسخو سپس  اجرا 

 را محاسبات ، درستيك يهارمونميزان مؤلفه هاي  و شدهي ه سازيشب يخروج
 و) 3 (شكل  در ي و ولتاژ داخلي اينورترخروج انيجر .ندنكي م تأييد

  در جدول. استشده داده نشان) 4 (شكل  در جريان يكيهارمون يمؤلفه ها
و رزونانس  CHC  هيسترزيس،VOC  كنترل ولتاژ،FPSPO روش هاي ،)2(

همان طور كه . با هم مقايسه شده اند] 10 [مرجع اساس بر PRتناسبي 
يك  در را توان تيفيك ياستانداردها FPSPO روشمشاهده مي شود، 

 نيتأم ي نسبت به روش هاي متداولن ترييپا فوق العاده يدزنيكل فركانس
. مي كند

 كنترل حلقه باز در حالت كلي

 كي در را ACسمت  قادر باشند توان ديباي متصل به شبكه نورترهايا
 و كنترل در يك نقطه ي ندينما كنترل P-Q ي پيوسته برايعملكرد يه يناح

 كه  آن جا زكار مشخص، مطابق آن چه در بخش قبل گفته شد، كافي نيست. ا
محاسبه ي الگوي كليدزني بهينه با استفاده از روابط بخش قبل زمان بر بوده و 

همچنين، به دليل پيوسته بودن بازه ي مقادير مرجع توان امكان محاسبه ي 
وجود  P-Q عملكرد يه يناحالگوي كليدزني بهينه براي تمام مقادير مجاز در 

 ميتقس ربازهيز نيچند به را) PRrefR,QRrefR ي مقادير مرجع يعني (بازهندارد، 
 ي زيربازه ندهينما عنوان به را نقطه كي تنها ،ربازه هايز از كي هر در و  ميكرد

 9 به P-Qي عملكرد يه يناح) 5 (شكل در مثال، يبرا. در نظر گرفتيم
كه با نقطه  بر روي شكل نشان  ندهينما 9 جه،ينت در و شده ميتقس ربازهيز

 بر روي مقادير مرجع متناظر با اين FPSPO تا شودي م انتخاب داده شده اند،
براي هر يك از نقاط انتخاب شده  FPSPO پس از اجراي .نقاط اجرا شود

يك جدول  دردر فضاي كنترل ، جواب هاي حاصل از بهينه سازي مربوطه 
 حلقه باز بر اساس اطالعات ذخيره شده در اين جدول، كنترل  ذخيره مي شود.

 . انجام مي شود)6 (شكل نشان داده شده در اگراميدمطابق با 
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 استفاده با شده كنترل مبدل دائم حالتو ولتاژ داخلي  يخروج انيجر): 3 (شكل

 Pref=1000, Qref=0 ،ده آليا يشبكه  در يشنهاديپ روش از

 
 AC Pref=1000, Qref=0 انيجر يكيهارمون يمؤلفه ها): 4 (شكل

 

 ]10[با ساير روش هاي متداول بر اساس  FPSPO  روشسهيمقا): 2( جدول

THD% كنترل روش يدزنيكل فركانس 
9.3 5kHz CHC 

2.29 30kHz CHC 

2.39 5kHz VOC 

2.26 5kHz PR 

3.24 2.65kHz FPSPO 

 
 يبرا FPSPO ياجراتقسيم فضاي كنترلي به چند زيربازه و ): 5 (شكل

 نماينده ي هر زير بازه

 
 حلقه باز يكنترل اگراميد): 6 (شكل

P-Q P1F يه يناح ابگرخانت بلوك)، 6در شكل (

�
P و ويكتا توان اساس بر 

 از راي دزنيكل بهينه ي يالگو نيك ترينزد )،PRrefR, QRrefR مرجع يعني (ويرأكت
 ،PLL بلوك از استفاده با است الزم ابتدا. ي كندم انتخاب جدول ذخيره شده

θ با در نظر   هاتيگ گناليس يدكننده  يتول بلوك شود تا پس از آن، نييتع
. را به گيت ها اعمال كند يدزنيكل يالگو مناسب بخش، θگرفتن 

                                                           
2 P-Q region selector block 

 كنترل حلقه بسته .4

 شنهاديپ به شكل زمان حقيقي اجرا قابل تميالگور در اين بخش، دو
 يدست كار يگونه ا به را ندهينما نقاطي دزنيكل ي بهينه يالگوها كه ميدهي م
 دسترس در  P-Q در فضاي ندهينما ينقطه  هر از يگيهمسا كي كه كندي م

حاصل ) PRoutR,QRoutRبه اين ترتيب، كنترل پيوسته  روي ( .)7 (شكل باشد
. گرددمي 

 جهت كنترل حلقه بسته حول ندهينما نقاط اطراف يگيهمسا كي): 7 (شكل

 نقطه كار

ي كامل سيستم وقتي الگوريتم هاي حلقه باز كنترل اگراميد)، 8در شكل (
وجود دارند، نشان داده شده است. تنها تفاوت بين  و حلقه بسته هم زمان

P2F)، وجود بلوك تنظيم دقيق توان8) و (6شكل هاي (

�
P  در بلوك دياگرام شكل 

) است. اين بلوك وظيفه دارد بر اساس خطاي خروجي اندازه گيري شده، 8(
-P  يهيناح انتخابگر بلوك توسط شده ديتول يدزنيكل يالگو)، PReR,QReRيعني (

Q در ادامه، دو الگوريتم استفاده .به شكلي تغيير دهد كه خطا كاهش يابد را 
شده در بلوك تنظيم دقيق توان كه به شكل سيگنال كوچك توان اكتيو و 

 رأكتيو را در خروجي تنظيم مي كنند معرفي خواهند شد.

 بلوك تنظيم دقيق توان .4.1

توان اكتيو رابطه ي محكمي با اختالف زاويه ي بين مؤلفه ي هارمونيكي 
) دارد. همچنين، يك رابطه ي δاصلي ولتاژ داخلي مبدل و ولتاژ شبكه (

محكم بين توان رأكتيو انتقالي به شبكه و اندازه ي مؤلفه ي هارمونيكي اصلي 
 و δ از يك سو و PRoutR و VR1R) وجود دارد. اگرچه VR1Rولتاژ داخلي مبدل (

QRoutR از سوي ديگر مقداري تزويج وجود دارد، ما كنترل PRoutR را تنها از 
 انجام مي دهيم.VR1 R را تنها با كنترل QRoutR و كنترل δطريق 

، كافي است بلوك تنظيم دقيق توان، در سيگنال δبه منظور كنترل 
كليدزني تأخير يا تقدم زماني ايجاد كند. در اثر افزايش فاز سيگنال كليدزني 

 كاهش PReR افزايش پيدا خواهد كرد و متعاقباً، PRoutRنسبت به فاز شبكه، 

                                                           
3 Fine tuner block 
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مي يابد و بالعكس. با توجه به وجود اين رابطه ي اكيد در محدوده ي كاركرد 
 PIاكثر قريب به اتفاق اينورترها، مي توان با استفاده از يك كنترل كننده 

 را جبران كرد. جابه جايي فاز در سيگنال PRoutRمناسب، خطاي حالت دائم 
كليدزني، فاز همه ي هارمونيك هاي ولتاژ داخلي اينورتر را تغيير مي دهد ولي 

)، 9-3بر اندازه ي هارمونيك ها اثري ندارد. بنابراين، با توجه به شكل (
اندازه ي مؤلفه هاي هارمونيكي غيراصلي جريان تغيير نخواهد كرد درحالي كه 

با توجه به تغيير در اندازه ي جريان مؤلفه ي هارمونيكي اصلي، اعوجاج 
 هارمونيكي كل تغيير مي كند.

بخش ديگري از بلوك تنظيم دقيق توان، به كنترل اندازه ي مؤلفه ي 
 را QRoutR مي پردازد تا نهايتا )VR1Rهارمونيكي اصلي در ولتاژ داخلي مبدل (يا 

 كنترل كند. به منظور جلوگيري از تداخل بين دو PIبا استفاده از كنترلر 
 را بسيار لخت تر در نظر QRoutR مربوط به PI، كنترل كننده ي PIكنترل كننده ي 

 تا حد ممكن QRoutR  و PRoutRگرفتيم. به اين ترتيب، اثرات بين كنترل كننده هاي 
كاهش يافته و از ايجاد رزونانس بين دو سيستم كنترلي جلوگيري مي شود.

 )حلقه بسته(حلقه باز و  كامل يكنترل اگراميد): 8 (شكل

در ادامه، نحوه ي تغيير دادن سيگنال كليدزني توسط بلوك تنظيم دقيق 
  شرح داده مي شود.VR1Rتوان به منظور كنترل 

)، ولتاژ داخلي اينورتر تحت يك كليدزني دل خواه به همراه 9( در شكل
(با  ) ولتاژ داخلي مبدل، بين هر دو باال رفتن متوالي ولتاژDCمقدار متوسط (

اگر فركانس كليدزني به اندازه ي  رنگ خاكستري) نشان داده شده است.
كافي باال باشد، شكل موج مربوط به مقادير متوسط ولتاژ در دو كليدزني 

متوالي تقريب معتبري از شكل موج ولتاژ خروجي است. ايده ي اصلي ما اين 
 بين دو DCاست كه با استفاده از يك الگوريتم زمان حقيقي، اندازه ي ولتاژ 

  كنترل شود. VR1Rباال رفتن متوالي ولتاژ را كنترل كنيم تا از اين طريق، 

 
 دل خواه. در يدزني كلكي تحت نورتري اي): شكل موج ولتاژ داخل9شكل (

 ي هر دو باال رفتن متوالني بي) ولتاژ داخلDC شكل مقدار متوسط (نيا

 . است نشان داده شدهيولتاژ با رنگ خاكستر

.

 كليدزني دل خواه كي تحت نورتريا يداخل ولتاژ شكل موج ):10 (شكل

 ولتاژ يمتوال رفتن باال دودر بازه ي زماني 

) فاصله ي زماني بين دو باال رفتن متوالي ولتاژ به شكل 10در شكل (
 در هر DCدقيق تر نشان داده شده است. با توجه به اين شكل، مقدار ولتاژ 

 .) قابل محاسبه خواهد بود17بازه از رابطه ي (

)17                      (1 2 1 2

1 2 1 2

dc dc
dc

T V T V T TV V
T T T T

× − × −
= =

+ +
 

مقدار متوسط ولتاژ داخلي مبدل در هر بازه ي V )،17در رابطه ي (
 برابر با بازه ي زماني ،TR2R و TR1Rزماني بين دو باال رفتن متوالي ولتاژ بوده و 

مثبت و منفي بودن ولتاژ داخلي اينورتر در دو كليدزني پشت سر هم هستند. 
 در همه ي زيربازه ها افزايش V، پيشنهاد مي شود مقاديرVR1Rبه منظور  كنترل 
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 را در هر يك از فاصله هاي TR2R و TR1Rيا كاهش داده شود. براي اين كار، 
زماني بين دو باال رفتن متوالي ولتاژ در طول سيگنال كليدزني مطابق روابط 

 ) به روز رساني مي كنيم.20) تا (18(

)18(  

)19( 2 2T T t′ = + ∆ 

)20(  

1T)،20) تا (18در روابط ( 2T و′  TR2R و TR1R مقادير به روزرساني شده ي ′
 را ضريب اندازه ي مقدار متوسط مي ناميم. اين متغير تعيين kهستند. پارامتر 

، چه كسري از مقدار سابق آن است. Vمي كند كه مقدار بروزرساني شده ي
 VR1Rها و متعاقباً، مقدار V باشد، مقدار1 عددي بزرگ تر از kاگر مقدار 

 1 عددي كوچك تر از kافزايش خواهد يافت. به شكل مشابه، اگر مقدار 
  كاهش خواهد يافت.VR1Rها و مقدار V انتخاب شود، مقدار

 عملكرد كنترل حلقه بسته .4.2

ي در شنهاديپ يبسته حلقه  هايتميالگور تيقابل يبررسجهت 
 ي معرفي شدهويسنار دو ،جبران سازي اغتشاشات و كنترل حول نقطه ي كار

) برابر با PRrepR,QRrepRدر هر دو سناريو، (. ي شده استه سازيشبدر سيستم 
(1000 W, 0 VAR) .سناريوي اول، در در نظر گرفته شده است 

)PRrefR,QRrefRاز ) را (1012.5 W, 0 VAR) به (1000 W, 20 VAR) رييتغ 
 حلقه بسته تميالگور، است شده داده نشان )11( شكل در كه همچنان. ميداده ا

ي اغتشاش در سناريوي دوم،. دينما ميتنظ را يخروج توان دقت به توانسته
 (در فاز صفر ولتاژ) به t=4 msپارامترهاي سيستم در لحظه ي 

 كهيي آن جا از .ميكرد اعمال  VRgridR=71V, L=3.8 mH, VRdcR=201 Vشكل
FPSPO پارامترها از گريد يمجموعه  كي يبرا )VRgridR=70V, L=3.7 

mH, VRdcR=200 V (داراي  يخروج ويرأكت و ويأكت توان ،ه استشد اجرا
) مشاهده مي شود، 12همان طور كه در شكل (. حالت دائم خواهند بود يخطا

 يدزنيكل ياست الگو توانسته در سه سيكل توانسته قيدق يم كننده يتنظ بلوك
. دنبرس مرجع ريمقاد به )PRoutR, QRoutR به شكلي كه (دينما اصالح را سابق

 
 ,W 1012.5 (از) Pref,Qref (.حلقه بسته تميالگور يگذرا حالت پاسخ): 11 (شكل

0 VAR (به) 1000 W, 20 VAR (است شده داده رييتغ. 

 
  پارامترها از.حلقهبسته تميالگور كمك به اغتشاش حذف): 12 (شكل

VRdcR=200 V ، VRgridR=70 V وL=3.7 mH به VRdcR=201 V ، VRgridR=71 V وL=3.8 mH  تغيير يافته 

 نتيجه گيري .5
 كي بهينه سازي الگوي كليدزني در كل دوره، به عنواناين مقاله در 

. ديگرد ارائه شبكه به متصل تك فاز مبدل هاي در  شارش توانكنترل روش
 وديق ،هم زمان و دينماي م حداقل را يدزنيكل فركانس ،يشنهاديپ روش

اعوجاج  و يخروج انيجر يك هايهارمونميزان مجاز  مانند توان تيفيك
 حيصح كاركرد نيمب يه سازيشب جينتا. قرار مي دهد نظر مد را هارمونيكي كل

 نييپا اريبس يدزنيكل فركانس با ده آليا طيمح كي در حلقه باز تميالگور
 كنترل تنهاه ن  توانستيمحلقه بستهبا ارائه ي يك روش مكمل  عالوه،ه ب. است

  وارد شده به سيستماغتشاشات بلكه ،كنيم فراهم يخروج توان بر يوسته ايپ
كنترلي  روش كه است ذكر به الزمنماييم.  جبرانبه شكل مناسبي   نيزرا

مطرح شده در اين بخش كه بهينه سازي را در افق يك دوره ي تناوب كامل 
 شبه يستم هايسساير  و هدف ابعوت ي سايربرا تواندي م ،ولتاژ انجام مي دهد

 ،شبكه به متصل  الكترونيك قدرتزاتيتجه  انواع ديگري ازمانند متناوب،
. گردد استفاده

1 1T T t′ = − ∆

1 2(1 )( )

2

k T T
t

− −
∆ =
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