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 :چکیده

 
ای جزیره از روش کنترل ولتاژگرا تسهیم بار میان اینورترهای موازی در حالتاین مقاله با استفاده در  

. روش فوق بر مبنای محاسبات توان در قاب مرجع سنکرون که از دقت و پذیردبودن شبکه صورت می

کند. همچنین مدوالسیون استفاده شده روش بردار فضایی بوده عمل می باشدسرعت باالیی برخوردار می

سازی با استفاده از دو اینورتر باشد. نتایج شبیهسازی دیجیتال ساده و دینامیک سریع میپیاده که دارای

 دهد.، عملکرد روش فوق را نشان میبار مقاومتیکیلووات متصل به 5موازی سه فاز 
 

 اینورترهای موازی -مدوالسیون بردار فضایی -کنترل ولتاژگرا -تسهیم بارواژگان کلیدی: 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 :دمهمق .1

های الکتریکی و با توجه به رشد روز افزون شبکه

همچنین رنج وسیعی از بارهای غیرخطی و مصرف 

یا همان  DC-ACهای نیاز به مبدلکنندگان صنعتی، 

-اینورترها، برای انتقال انرژی از منابع تجدیدپذیر به شبکه

ها به عنوان منابع تغذیه های توزیع و یا استفاده از آن

 شود.یش از پیش نیاز میب (UPS)1بدون وقفه 

در ورودی خود دارای منابع مستقیم جریان اینورترها 

DC و یا  هاباتری توانمی ترین این منابعبوده که از مهم

نام برد. توان تولیدی توسط این  های خورشیدی راسلول

ها که در خروجی اینورترتوان با استفاده از منابع را می

آل سینوسی هستند، به بارهای محلی خود دارای ولتاژ کام

متصل نمود. امروزه موضوعی تحت عنوان موازی کردن 

اینورترها بدلیل داشتن مزایای چون افزایش قابلیت 

اطمینان، افزونگی در سیستم، افزایش ظرفیت توان، 

تر مورد داری سادهظرفیت تحمل خطای باالتر و تعمیر نگه

مزایای موجود در موازی است. با توجه به توجه قرار گرفته

سازی اینورترها اما به عنوان یک مشکل، بحث تسهیم بار 

باشد. در صورتی که میان اینورترهای موازی مطرح می

تواند تسهیم بار به درستی میان اینورترها صورت نگیرد می

باعث بوجود آمدن مشکالتی از قبیل بوجود آمدن جریان 

ناخواسته میان  گردشی و متعاقبآ سیالن توان گردشی

هادی و کاهش اینورترها، افزایش دمای قطعات نیمه

های مختلفی برای حل این روش ظرفیت سیستم شود.

ها به دو گروه مشکل تا کنون ارائه شده است. این روش

های کنترل دروپ تقسیم اصلی تسهیم بار فعال و روش

شوند. درروش اول اینورترها دارای یک ارتباط بندی می

توان کنترل اصلی پیرو باشند و میمیان خود می سیمی

(Chen and Chu, 1995; Pei et al, 2004) ،

 ,Wu et al 1994; Banda and Siri)کنترلر مرکزی 

 ;Jingtao et al, 2003)، کنترل توزیع شده1995)

(Prodanovic, 2000 ترل زنجیریو کن (Tsai and 

Chen, 2000; Piboonwattanakit and Khan, 

ای از این روش نام برد. در را به عنوان زیرمجموعه 2007)

ها بدلیل وجود بستر ارتباطی میان اینورترها این روش

                                                             
1 Uninterruptible power supply 

-امکان بروز خطا و کاهش قابلیت اطمینان سیستم می

دروپ بوده که در این  باشد. روش دیگر یا اصطالحاً کنترل

-حالت هیچ ارتباطی میان اینورترهای موازی برقرار نمی

باشد. عملکرد این روش با استفاده از الگوبرداری از 

ژنراتورهای سنکرون بوده و هدف کنترل ولتاژ و فرکانس 

 باشد.می (PCC) 2ی اتصال مشترک به باردر نقطه

نس روش دروپ معمول با فرض اندوکتیو بودن امپدا

-ارائه شده (Katiraei and Iravani, 2006) خط در 

در این روش روابط توان بر اساس روابط بین  .است

ژنوراتورهای سنکرون بوده و قانون معمول دروپ مورد 

برای اصالح  FQB/VPDگیرد. روش استفاده قرار می

روش قبل و با در نظر گرفتن امپدانس مقاومتی برای 

شود، ولی این های توزیع فشار ضعیف استفاده میشبکه

به پارامترهای سیستم حساس بوده و روش به شدت 

 ,Sao and Lehn) باشد استفاده از آن محدود می

. روش امپدانس مختلط در حالتی که امپدانس 2008)

تواند از عملکرد خوب و پاسخ اینورترها برابر باشد می

. روش (Yao et al, 2011) گذرای سریع برخوردار باشد

ساختار مجازی برای جلوگیری از تداخل بین توان اکتیو و 

 Guerrero et al, 2009; Guerrero et) راکتیو در 

(al, 2013 ی کنترلی سریع ارائه با استفاده از یک حلقه

 ,Rokrok and Golshan)است. در مرجع شده

یک روش کنترل دروپ ولتاژ تطبیقی برای  2010)

 کنندواحدهای تولید پراکنده که بصورت موازی کار می

ارائه شده و بر اساس جبران افت ولتاژ در میان خطوط 

کند. در این روش ارتباطی متصل بین اینورترها عمل می

در صورت بروز خطا امکان ایجاد فیدبک مثبت و ناپایداری 

های که در تمامی روشبدلیل ایندر سیستم وجود دارد. 

فوق محاسبات وابسته به امپدانس خط متصل یه شبکه 

 باشد ازاین رو دارای مشکالتی بصورت زیر است.می

  انحراف ولتاژ و فرکانس بدلیل مشخص

 نبودن امپدانس خط

 های بار در صورت تسهیم ضعیف هارمونیک

 غیر خطی بودن

                                                             
2 Point of common coupling 



 

  حجم محاسبات باال و در نتیجه پاسخ

 نامیکی کنددی

برای حل مشکالت فوق و عدم وابستگی به تغییرات 

امپدانس خط در این مقاله دو اینورتر موازی سه فاز متصل 

و  (VOC)1 با روش کنترل ولتاژگرا به بار محلی

است. در این روش مدوالسیون بردار فضایی ارائه شده

رو اینورترها هیچ ارتباط سیمی با یکدیگر نداشته و از این

یابد. در ابتدا روش بلیت اطمینان سیستم افزایش میقا

شود و مزیت آن نسبت به بردار فضایی توضیح داده می

 (SPWM)2روش مدوالسیون پهنای پالس سینوسی 

شود. در قسمت بعد روش کنترل ولتاژگرا شرح داده می

سازی ارائه شده و درنهایت با استفاده از نتایج شبیه

مورد بررسی  گذراو  دائمیالت عملکرد روش فوق در دو ح

 گیرد.  قرار می

 

 (SVM)3فضایی روش مدوالسیون بردار .2

های روش مدوالسیون بردار فضایی یکی از روش

باشد که بطور گسترده در ی کلیدزنی میپیشنهاد شده

 گیردکنترل دیجیتال اینورترها مورد استفاده قرار می

(Tsung-Po Chen, 2009) هشت حالت ممکن برای .

ر این روش برای اینورتر دو سطحی وجود دارد کلید زنی د

بر اساس  شود.( بطور خالصه مشاهده می1که در جدول )

ی روشن بودن و عدد جدول فوق عدد یک نشان دهنده

های باشد. حالتی خاموش بود کلید میصفر نشان دهنده

فاز نشان داده شده برای کلیدهای باالیی در اینورترهای سه

و  [111]صفر کلیدزنی نیز بصورت  باشد. دو حالتمی

وجود دارد که در این حالت ولتاژ خروجی اینورتر  [000]

باشد. دیاگرام عملی برای هشت حالت کلیدزنی در صفر می

است. بر اساس شکل فوق بردار ( نمایش داده شده1شکل)

مختلف و با زوایای مثلثاتی متغییر  مرجع بین قسمتهای

مرجع در هر قسمت متشکل از  دهد. بردارتغییر مکان می

 باشد. بر دو حالت فعال کلیدزنی و یک حالت صفر می

                                                             
1 Voltage Oriented Control 
2 Sinusoidal pulse width modulation 
3 Space vector modulation 

 : هشت حالت کلید زنی مدوالسیون بردار فضایی1جدول 

 [111] ,[000] بردارهای صفر

 ,[010] ,[110] ,[100] بردارهای فعال

[011], [001], [101] 

های مختلف کلیدزنی اتفاق اساس زمانی که برای حالت

ی بردار مرجع را مشخص کرد. در توان دامنهافتد، میمی

، را بصورت زیر Tsی کلید زنی صورتی که زمان کل دوره

 تعریف کنیم:

(1)                                           0s a bT T T T   

 1V ،2Vرا به ترتیب زمان گذر از بردار   0T, bT, aTکه 

توان های فوق را میی زمانهباشد روابط محاسبمی 0Vو 

 بصورت زیر نوشت.

(2 )                          
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ولتاژ لینک  Vdcولتاژ مرجع  Vrی فوق در رابطه

DC  وσ  3/بین صفر وπ که باشد. با توجه به اینمی

بیشترین ولتاژ مرجع در روش مدوالسیون بردار فضایی 

باشد در نتیجه می ,3max=Vdc/Vrefبرابر با 

ی اصلی مؤثر ولتاژ خروجی بصورت زیر بیشترین مؤلفه

 شود.محاسبه می

(3)           , ,max3( / 2) 0.707om svm ref dcV V V  

[100]
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 : دیاگرام عملی هشت حالت کلیدزنی1شکل 



 

بیشترین ولتاژ فاز در روش فوق نسبت به روش 

باشد می  dcV0.612=om,spwmVون سینوسی که مدوالسی

درصد بیشتر بوده و این بدان معناست که  1555حدود 

نسبت به روش مدوالسیون سینوسی در روش بردار فضایی 

بیشتر استفاده کرد.  DCتوان از ظرفیت لینک می

که درروش  مدوالسیون بردار فضایی از همچنین بدلیل این

دارای دینامیک سریعتر و  شودمدوالتور استفاده نمی

 باشد.تر میسازی دیجیتال سادهپیاده

 

 کنترل ولتاژگرا در اینورترهای موازی .3

های مبتنی بر کنترل دروپ تا کنون کاربرد روش

اند با این وجود بسیاری در کنترل اینورترهای موازی داشته

در این مقاله از روش کنترل ولتاژگرا به دلیل دینامیک 

و همچنین  (PCC)ی اغتشاش ولتاژ نقطهسریع و حذف 

 ( ,Zarifشود حذف اغتشاش در حالت گذرا استفاده می

که در این روش هیچ ارتباط . همچنین بدلیل این2015)

باشد قابلیت اطمینان سیستم سیمی بین اینورترها نمی

یابد. در این روش ابتدا جریان تزریقی هر افزایش می

گیری شده سپس با استفاده از تبدیالت اینورتر به بار اندازه

ی اکتیو و قاب مرجع سنکرون این جریان به دو مؤلفه

شود. سپس با استفاده از توان اکتیو و زیه میراکتیو تج

-راکتیو مرجع هر اینورتر که توسط بار محلی مشخص می

جریان  (PCC)ی شود و همچنین تعیین ولتاژ نقطه

مرجع برای هر اینورتر محاسبه شده و سپس توسط روش 

شود. مدار می ولتاژگرا  ولتاژ مرجع برای هر مبدل تولید

در  بار مقاومتیر موازی متصل به هم ارز برای دو اینورت

است. بر اساس شکل فوق و نشان داده شده (2)شکل 

همچنین فرض تعادل در سیستم و صادق بودن روابط 

 ی زیر را نوشت: توان رابطهبرای هر سه فاز می

(4                        )sai

sai pcca fi sai fi

di
u u r i L

dt
   

به   fiLو  saiu ،saii ،apccu، firی فوق که در رابطه

، مقاومت و خروجیام، ولتاژ  iترتیب ولتاژ و جریان اینورتر 

باشد. با استفاده از تبدیل اندوکتانس فیلتر متصل به بار می

توان متغییرها را به فضای ساکن قاب مرجع سنکرون می

-تر و کنترلرها سادهها راحتسازیبرد و از این طریق پیاده

یل به قاب مرجع سنکرون مطابق ی تبدشوند. رابطهتر می

 باشد.زیر می

(5   )
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تواند هر متغییری از جمله ولتاژ می xی فوق در رابطه

توان ی فوق میو یا جریان باشد. با استفاده از معادله

 را بصورت زیر باز نویسی کرد. (4)ی رابطه

(6                )

sd

sd pccd fi sd q

sq

sq pccq fi sq id

di
u u r i L L i

dt

di
u u r i L L

dt






   


    


 

                 

 با در نظر گرفتن 

(7             )                  
( )

( )

sd

d fi sd

sq

q fi sq

di
v r i L

dt

di
v r i L

dt


   

   


 

 توان بصورت زیر نوشت. را می (6)ی رابطه

 

(8)                                
sd pccd d q

sq pccq q id

u u v L i

u u v L





   


   

                                 



 

ترهای موازی متصل به بار محلی: اینور2شکل 

-خروجی کنترلر تناسبی qvΔو  dvΔی فوق در رابطه

بوده و خطای بین جریان خروجی هر فاز  (PI)گیر اتگرال

 باشد.اینورتر و جریان مرجع می

ی جریان مرجع با استفاده از ولتاژ شبکه، برای محاسبه

تفاده ی زیر استوان از رابطهتوان اکتیو و راکتیو مرجع می

 کرد.

(11)                        
2 2

2 2
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نمایش داده  (3)طور خالصه در شکل روابط فوق به

جی ونگر به خرشده است. دو عبارتی که بصورت پیش

حذف ، باراند برای حذف اغتشاش ولتاژ کنترلر اضافه شده

باشد. دن دینامیک سیستم میتر کراغتشاش گذرا و سریع

به عنوان مرجع به   (PCC)یدر این روش ولتاژ نقطه

 شود.کنترلر داده می
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 : بلوک دیاگرام روش کنترل ولتاژگرا3شکل 
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 سازینتایج شبیه .4

سازی، با بر اساس روابط گفته شده و نتایج شبیه

کیلووات سه فاز روش فوق را مورد  5استفاده از دو اینورتر 

دهیم. پارامترهای مورد استفاده در تر قرار میابی دقیقارزی

است. نتایج در نشان داده شده (2)سیستم فوق در جدول 

باشند هم حالتی که دو اینورتر دارای ظرفیت متفاوتی می

بررسی شده و عملکرد پایدار و مناسب این روش نشان 

 شود.داده می

تفاده از در ابتدا پخش بار در میان دو اینورتر با اس

ولتاژ  (4)گیرد؛ شکل مورد بررسی قرار می SPWMروش 

. دهدبار و جریان دو اینورتر را در حالت پایدار نشان می

های هارمونیکی ولتاژ و جریان را در روش مؤلفه 5شکل 

SPWM اعوجاج  (5)دهد. بر اساس شکل نشان می

ها درصد و اعوجاج هارمونیکی جریان 555هارمونیکی ولتاژ 

باشد؛ که برای خروجی اینورتر با بار درصد می 655

 باشد.مقاومتی مناسب نمی

سازی فوق با روش مدوالسیون شبیه (6)در شکل 

است؛ نسبت به حالت قبل شکل بردار فضایی صورت گرفته

است و بر اساس شکل های ولتاژ و جریان بهتر شدهموج

 SVMکه اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و جریان در روش  (7)

 1دهد، اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و جریان را نشان می

-بسیار کمتر می SPWMدرصد بوده که نسبت به روش 

 باشد.

 : پارامترهای سیستم2جدول 

 ولت 311 ولتاژ مرجع

 کیلووات 5 توان اکتیو مرجع

 کیلووار 1 توان راکتیو مرجع

 میلی هانری 4 اندوکتانس فیلتر

 اهم 154 مقاومت فیلتر

 اهم 15 اومت بارمق

 میکروفاراد 32 خازن فیلتر
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توان اکتیو بار و توان تولیدی توسط هر اینورتر  (8)شکل 

دهد. بر اساس این شکل توان تولیدی هر اینورتر را نشان می

-یکسان بوده و به یک اندازه بار را میان خود تسهیم کرده

باشد که دو اینورتر دارای ظرفیت اند. این در حالتی می

باشد.  بر اساس شکل فوق پاسخ دینامیکی برابر می

یستم سریع بوده و در حدود یک سیکل به حالت پایدار س

 است.خود رسیده

کرده که دو اینورتر سهم  سیدر این قسمت حالتی را برر

متفاوتی در تآمین بار دارند. بار محلی ثابت فرض شده تنها 

ولتاژ و  (9)باشد. شکل توان مرجع اینورترها متفاوت می

. ولتاژ بار عملکرد دهدجریان بار را در این حالت نشان می

پایداری داشته و همچنین اعوجاج جریان پایین بوده لذا 

 است.سیستم کنترل به درستی عمل کرده

توان اکیتو اینورترها و ( 11)های قبل در شکل مشابه حالت

توان مرجع همچنین توان کلی بار نشان داده شده است. 

 7کیلووات و توان مرجع اینورتر دوم  3اینورتر اول 

عملکرد مناسب روش فوق را  (11)باشد. شکل کیلووات می

 دهد.نشان می

× 1e4
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حال عملکرد حالت گذرا برای روش کنترلی فوق مورد 

ثانیه  1513ی گیرد. بر این اساس در لحظهبررسی قرار می

بار محلی دو برابر گشته به این ترتیب جریان و متناسباً 

یابد. عملکرد روش پیشنهادی توان دو اینورتر افزایش می

-نشان داده شده (12)و  (11)های در این لحظه در شکل

های فوق دینامیک سیستم سریع است. بر اساس شکل

خروجی پایداری خود را حفظ نموده  بوده و همچنین ولتاژ

 و از اعوجاج بسیار کمی برخوردار است.

Pload

Po1

Po2

× 1e4
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 گیرینتیجه .5

استفاده از روش کنترل ولتاژ گرا توان  در این مقاله با

دو اینورتر موازی متصل به بار محلی کنترل شد. همچنین 

انتخاب گردید که نسبت به روش  SVMروش کلید زنی، 

SPWM  دارای هارمونیک کمتری در شکل موج خروجی

توان می SVMکه در روش و این باشدولتاژ و جریان می

-ه نمود. به عالوه پیادهبیشتر استفاد DCاز ظرفیت لینک 

-تر بوده و نیازی به مدوالتور نمیسازی روش فوق ساده

و گذرا  دائمباشد. عملکرد روش پیشنهادی در دو حالت 

مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در هر کدام از 

های فوق سیستم از پایداری خوبی برخوردار بوده وضعیت

 د. باشبه عالوه دینامیک سیستم سریع می
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