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براي  HVDC Light 2VSC - HVDC)1( در اين مقاله از يك سيستم :چكيده
روش كنترل . هاي توزيع آسنكرون استفاده شده است انتقال توان ميان شبكه

.  براي اين روش به كار رفته است3SVM مستقيم توان با استفاده از مدوالسيون
. زن شار به جاي سنسور ولتاژ خط استفاده شده است همچنين از يك تخمين

شود كه هارمونيك جريان   باعث ميSVMاستفاده از شار مجازي و مدوالسيون 
ها  سازي شبيه. ش يابدكمتري توليد گردد و كيفيت توان به طور قابل توجهي افزاي

كردن نوسانات و اصالح پايداري  حاكي از آن هستند كه اين روش براي مستهلك
. شود مناسب است در سيستم توزيع، هنگامي كه جهت توان معكوس مي

همچنين پاسخ ديناميكي مطلوب و به دست آوردن ضريب قدرت واحد در سمت 
  .تهاي ديگر اين روش كنترل اس يكسوكننده از مزيت

  
  .4DPC ،VSC - HVDC هاي توزيع، پايداري، شبكه :كليد واژه

  قدمهم - 1
هاي قدرت بزرگ  هاي قدرت مخصوصاً در سيستم پايداري سيستم

اغتشاشاتي نظير كاهش ولتاژ، نوسانات، . باشد بسيار مهم و پيچيده مي
ها و نامتعادلي در فازها نامطلوب هستند و هر كدام به  فليكر، هارمونيك

يك راه عمومي براي از . باشند و بايد كنترل شوند آور مي اننحوي زي
بردن ضعف شبكه و باالبردن كيفيت توان، تقويت شبكه با ساختن  بين

هاي بزرگ و باالبردن سطح ولتاژ است كه  خطوط جديد، نصب ترانس
هاي  هاي اخير با پيشرفت مبدل در سال]. 1[ باشند بر مي قيمت و زمان گران

 در سطح HVDCهاي  ها در سيستم ، استفاده از آن(VSC)منبع ولتاژ 
هاي قدرت و پاسخ  توزيع و فوق توزيع باعث بهبود پايداري سيستم

 تريستوري 5 بر پايه شيرهايHVDCتكنولوژي ]. 1[ ديناميكي شده است
اين سيستم معموالً براي انتقال توان در فواصل .  ايجاد شد1970از سال 

از معايب . گيرد  نقطه ديگر مورد استفاده قرار مياي به طوالني و از نقطه
HVDCتوان به وابستگي آن به شبكه   ميAC براي پايداري فركانس و 

  هاي مختلف  ولتاژ، احتياج به كانال ارتباطي بسيار سريع بين ايستگاه
اخيراً براي . مبدل و همچنين وابستگي كنترل توان راكتيو و اكتيو نام برد
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سيستم .  استفاده شده استIGBTهاي  يب از سوئيچغلبه بر اين معا
HVDCهاي   كه از سوئيچIGBT با مدوالسيون PWMكند   استفاده مي

با اين سيستم نه تنها توان راكتيو را ]. 1[  معروف استVSC - HVDCبه 
توان توان اكتيو دلخواه را دريافت يا  كنند بلكه توسط آن مي كنترل مي
هاي   در نقاط مياني سيستم فاده از اين سيستمبه عالوه است. ارسال كرد

اين ]. 2[ شود پذيري سيستم مي توزيع و فوق توزيع باعث باالبردن مقاوم
توانند براي كارخانجات فوالد و صنايع مرتبط با  ها همچنين مي سيستم

  كه از ملزومات كيفيت توان تخطي كرده  معادن مفيد باشند بدون آن
  از مزاياي . ]2[ نرژي، ضرر و زيان برسانندو يا به مشتريان ديگر ا

VSC - HVDC نسبت به HVDCتوان به   معمولي براي انتقال توان مي
  ]:2[ موارد ذيل اشاره كرد

  .سازي توان راكتيو  عدم نياز به جبران)1  -
فقط نيازمند به فيلتر فركانس باال كه مربوط به فركانس  )2  -

  .سوئيچينگ است
  .دترمينالهامكان اتصال چن )3  -
  .امكان اتصال به شبكه غير فعال) 4  -

 VSC بر پايه HVDCهاي  هاي مختلفي براي كنترل سيستم روش
اي بر پايه مدل معكوس حالت پايدار  كننده كنترل] 3[در . بيان شده است

از اين روش كنترل براي ايجاد .  بيان شده استVSC - HVDCسيستم 
نيز ] 4[در . ستفاده شده استحلقه كنترلي مجزا و مستقل از هم ا

 روش نيا.  بيان شده استd - qاي بر اساس محور مختصات  كننده كنترل
 مناسب ني و بنابراشود ي مستمي سكينامي موجب كندشدن ديكنترل

 در اين دو روش فرض بر اين نيهمچن. باشد ي توان باال نميها ستميس
ما ممكن ا. نهايت وصل باشد  به يك خط بيHVDCاست كه سيستم 

 به يك HVDC Light يها است كه در بعضي از مواقع يكي از ايستگاه
در اين روش كنترل فقط به طراحي روش كنترل ]. 5[ ژنراتور متصل باشد

 در نظر گرفته DC بر روي سيستم ACپرداخته شده و اثر متقابل سيستم 
 VSC - HVDCيك روش كنترلي بهينه براي اتصال سيستم . نشده است

 كنترلي ابطبه دست آوردن و محاسبه رو. بيان شده است] 6[نراتور در به ژ
در اين روش، پيچيده و بغرنج است و باعث محدودشدن فركانس 

هاي سيستم  كردن پارامتر براي بهينه. شود برداري و سوئيچينگ مي نمونه
كردن آنها، روش كنترلي بر مبناي الگوريتم ژنتيك  كنترل پس از محاسبه

 و تاين روش كنترلي داراي خطاي حالت پايدار اس.  شده استبيان] 7[
همچنين از روش كنترلي فاز و . تضميني براي رسيدن به نقطه بهينه ندارد

 VSC - HVDCنيز براي سيستم ] 10[و روش غير خطي ] 9[و ] 8[دامنه 
. باشد اين روش كنترل در برابر اعوجاج خط مقاوم نمي. استفاده شده است

گر خيلي سريع احتياج  سازي آن به يك پردازش راي پيادهاز طرفي ب
هاي كنترلي  به علت نياز به سنسور ولتاژ و جريان در روش. شود يم

هاي كنترلي با هزينه  سازي عملي اين روش ، پياده]10[تا ] 3[شده  بيان
  .زياد همراه خواهد بود

   بدون سنسور براي اتصال VSC - HVDCيك سيستم 
  هاي فعال آسنكرون شبكه

 فر و ابراهيم عبيري جهرميعبدالرضا رحمتي، سيد اديب ابريشمي
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137  آسنكرونهاي فعال   بدون سنسور براي اتصال شبكهVSC - HVDCيك سيستم : رحمتي و همكاران

  
 .VSC - HVDCشده يك سيستم   بلوك دياگرام ساده: 1 شكل

  
هاي الكترونيك قدرت كه مبتني بر  هاي كنترل مبدل ي از روشيك

باشد به  اي توان اكتيو و راكتيو و با استفاده از بردار ولتاژ مي كنترل لحظه
DPC در اين مقاله از روش كنترل مستقيم ]. 15[تا ] 11[ معروف است
، بدون استفاده از سنسور ولتاژ خط و با كمك تقريب شار (DPC) توان

استفاده .  استفاده شده استVSC - HVDC جهت كنترل سيستم مجازي
بودن سيستم كنترل در برابر اعوجاج خط را تضمين  از تخمين شار، مقاوم

. آيد همچنين جريان سينوسي با هارمونيك كم به دست مي. كند مي
 مي كنترل مستق يها  روشگري روش كنترل نسبت به دني بارز ايها نكته
  : عبارتند از]15[تا ] 11[توان 
 جهت كاركرد SDRF - PLL استفاده از يك حلقه قفل فاز به نام )1  -

  .دار يا نامتقارن  اعوجاجيها  در شبكهDPCصحيح روش 
 حياي جهت تصح ناحيه ي دوازدهي استفاده از مدوالسيون بردار فضا)2  -

  .ها هي در عبور از ناحDPCرفتار 
 يكردن خطا قل مناسب جهت حدانگيچي جدول سوئي طراح)3  -

  .وي و راكتويتوان اكت
  .نورتري اي براDPC گسترش روش كنترل )4  -

با توجه به باالرفتن سرعت  ]SVM ]12 همچنين استفاده از روش
سوئيچينگ ادوات الكترونيك قدرت باعث باالرفتن سرعت سيستم، 

اين روش به سادگي در . افزايش كيفيت توان و كاهش هزينه خواهد شد
  .اي ديجيتالي قابل اعمال استگره پردازش

گرهاي ديجيتالي  سازي عملي اين روش به كمك پردازش براي پياده
(DSP) بايد به زمان محاسبه روابط كنترلي و تناسب آن با فركانس 
  .برداري مدار توجه داشت  و فركانس نمونهDSPورودي 

 را VSC - HVDCشده يك سيستم   بلوك دياگرام ساده1شكل 
  .دهد مي نشان

 خروجي DCكننده، ولتاژ  در طرف يكسوكننده متغيرهاي كنترل
)يكسوكننده  )dcrU و توان راكتيو ( )rq و در طرف اينورتر توان اكتيو 

( )ip و توان راكتيو ( )iqباشند  مي .cR مقاومت معادل كابل انتقال 
هاي سمت  توان ولتاژ خازن ظر شود مي ناگر از اين مقاومت صرف. است

dcr يكسوكننده و اينورتر را يكسان در نظر گرفت dci dcU U U≈ =.  

   (DPC) توان مستقيم كنترل - 2
د  وجوPWMدر اين حالت حلقه كنترل داخلي جريان و بلوك مدوالتور 

هاي سوئيچينگ مبدل به وسيله يك جدول جستجو و  چون حالت. ندارد
شده بستگي به خطاي  هاي انتخاب حالت. شود  مشخص ميSVMبا روش 

در . هاي اكتيو و راكتيو دارد بين مقدار تقريب زده شده و مقدار فرمان توان
زده  هاي اكتيو و راكتيو با استفاده از شار تقريب اين روش كنترل توان

، تقريب صحيح و DPCنكته كليدي در استفاده از روش . شود محاسبه مي
  .باشد هاي اكتيو و راكتيو مي سريع توان

  زن توان بر پايه ولتاژ تقريب 1- 2
بيان شده ] 14[ در DPCزن توان بر پايه ولتاژ براي  ايده اصلي تقريب

  دشو بيان مي) 2(و ) 1(مقدار توان اكتيو و راكتيو به وسيله . است

( ) ( )a b c
a b c dc a a b b c c

di di di
p L i i i U S i S i S i

dt dt dt
= + + + + +  )1(  

{ ( )

[ ( ) ( ) ( )]}

a c
c a

dc a b c b c a c a b

di di
q L i i

dt dt
U S i i S i i S i i

= −

− − + − + −

1 3
3  )2(  

 ci و ai ،biهاي مبدل و  هاي سوئيچ  حالتcS و aS ،bSدر اين روابط 
 DC مقدار ولتاژ dcU مقدار سلف فيلتر و L و ACهاي فاز منبع  جريان

از مقاومت منابع . باشند در خروجي يكسوكننده و يا ورودي اينورتر مي
)rR و iR (نظر شده است به دليل كوچكي صرف.  

هاي دوم  سلف و قسمت مربوط به توان) 2(و ) 1(هاي اول  قسمت
اين روابط مقدار دقيق توان را . به توان مبدل است مربوط

  .كنند مي مشخص
  مجازي براي يكسوكننده و اينورتر زن شار تخمين 2- 2

رت و فرمان بودن طرح، سادگي و جداسازي مدار قد به منظور اقتصادي
 را با ACتوان سنسورهاي ولتاژ خط  و همچنين قابليت اعتماد بيشتر، مي

 و AC شار ناشي از ولتاژ LΨكه  در صورتي. كرد زن شار جايگزين  تقريب
Lu α و Lu β ولتاژ خط در محور مختصات α β−توان   باشد، مي

  ]11[ نوشت
d

d

LL
L

L L

u t

u t

αα

β β

⎡ ⎤Ψ⎡ ⎤ ⎢ ⎥Ψ = =⎢ ⎥Ψ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫
∫

 )3(  

L a
L

L b

i i
i

i i
α

β

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
⎢ ⎥⎣ ⎦

3
2 2
3 3 32

0
 )4(  

  يابي است همچنين روابط مبدل به صورت زير قابل دست
[( ( )]S dc a b cu U S S Sα = − +2 1

3 2  )5(  

( )S dc b cu U S Sβ = −1
2

 )6(  

  هاي اكتيو و راكتيو زن توان تخمين 3- 2
توان از مقدار حقيقي و موهومي  اي را مي هاي اكتيو و راكتيو لحظه توان
  ضرب ولتاژ خط در جريان خط به دست آورد حاصل

* *Re{ . } , Im{ . }L L L Lp u i q u i= =  )7(  

با . كند  مزدوج بردار جريان خط را مشخص مي∗كه عالمت  حالي در
كتيو و راكتيو را به صورت زير تخمين توان توان ا مي) 3(استفاده از 

  ]12[ زد
( )L L L Lp i iα β β αω ψ ψ= −  )8(  

( )L L L Lq i iα α β βω ψ ψ= +  )9(  

هم براي يكسوكننده و هم اينورتر ) 9(الي ) 3(روابط كليه 
  .هستند صادق

  روابط يكسوكننده 4- 2
) ولتاژ خط )Lruاژ سلف توان به صورت جمع ولت  را مي( )Iru و ولتاژ 
)يكسوكننده  )Sruنوشت   
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  . نمايش شار مجازي و محور مختصات دوگانه: 2شكل 

  
Lr Sr Iru u u= +  )10(  

  ]11[ به طور مشابه براي شار مجازي معادله زير را داريم
Lr Sr Ir

ψ ψ ψ= +  )11(  

  شود ادله ولتاژ نيز به صورت زير نوشته ميمع
d dd
d d d

L L
r rSrLr Sr

i i
u L L u

t t t
= + Ψ = +  )12(  

αاگر ولتاژهاي مبدل و جريان خط بر روي مختصات  β− 4( به صورت (
  آيد داده شود شار تقريبي به صورت زير به دست مي) 6( و) 5(و 

( )
d

( )d
dLr est Sr r
i

u L t
t
α

α αψ = +∫  )13(  

( )

d
( )d

dLr est Sr r

i
u L t

t
β

β βψ = +∫  )14(  

  روابط اينورتر 5- 2
 ولتاژ 1با توجه به جهت توان و جريان در ايستگاه اينورتري در شكل 

) اينورتر )Siuتوان به صورت جمع ولتاژ سلف معادل شبكه و فيلتر   را مي
( )Iiu و ولتاژ شبكه ( )Liuنوشت   

Si Li Iiu u u= +  )15(  

، شار تقريبي در طرف اينورتر به صورت )6( و) 5(و ) 4(بنابراين با توجه به 
  آيد زير به دست مي

( )
d

( )d
dLi est Si i
i

u L t
t
α

α αψ = −∫  )16(  

( )

d
( )d

dLi est Si i

i
u L t

t
β

β βψ = −∫  )17(  

3 - 1SDRF - PLL 
ه يك شبكه ها ب تشخيص صحيح زاويه شار مجازي در اتصال مبدل

عدم تشخيص . باشد دار، امري مشكل و پيچيده مي نامتقارن يا اعوجاج
براي . شود ها مي صحيح زاويه، باعث ايجاد خطا در سيستم كنترل مبدل

ي آن در اتصال آي و باالبردن كارVSC - HVDCكاركرد صحيح سيستم 
 SDRF - PLLال، از يك قفل فاز مؤثر به نام  ايده هاي غير به شبكه

اين حلقه قفل فاز در هنگامي كه ولتاژ شبكه داراي . گردد استفاده مي
اعوجاج يا نامتقارني است، زاويه شار مجازي را به درستي مشخص 

  ].16[ كند مي
 

1. Synchronous Double Reference Frame - Phase Locked Loop 

  
  .SDRF - PLL بلوك دياگرام : 3شكل 

  
هنگامي كه ولتاژ شبكه نامتقارن است شار مجازي در محور مختصات 

α β−گردد  به صورت زير بيان مي  
( )

cos( ) cos( )
sin( ) sin( )

αβ

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ ψ

γ γ
ψ ψ

γ γ

+ −

+ −

= +

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 )18(  

( )tg β
ψ

α

ψ
γ

ψ
−= 1  )19(  

در اين محور .  نشان داده شده است2اين بردار شار مجازي در شكل 
dمختصات دوگانه، محورهاي  d و + ψ با − ψ و +  به صورت جداگانه −

شار مجازي در اين دو محور مختصات به صورت زير . شوند منطبق مي
  شوند بيان مي

( ) ( )

( )

[ ]

cos( ) sin( )
sin( ) cos( )

d
dqdq

q

T
αβ

ψ ψ

αβ
ψ ψ

ψ
ψ ψ

ψ

γ γ
ψ

γ γ

+

+
+

+

⎡ ⎤
= =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

′ ′⎡ ⎤
= ⎢ ⎥′ ′−⎣ ⎦

 )20(  

( ) ( )

( )

[ ]

cos( ) sin( )
sin( ) cos( )

d
dqdq

q

T
αβ

ψ ψ

αβ
ψ ψ

ψ
ψ ψ

ψ

γ γ
ψ

γ γ

−

−
−

−

⎡ ⎤
= =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

′ ′−⎡ ⎤
= ⎢ ⎥′ ′⎣ ⎦

 )21(  

ψγ  2باشد كه در شكل  انه ميگ  زاويه شار مجازي در محور مختصات دو′
  .نشان داده شده است

اگر .  نشان داده شده است3 در شكل SDRF - PLLبلوك دياگرام 
ψ طوري تنظيم گردد كه PIكننده  كنترل ψγ γ′ را ) 21(و ) 20(توان   مي≈

  به صورت زير تقريب زد
cos( )d ψψ ψ ψ γ+ −+ ′≈ + −2  )22(  

cos( )d ψψ ψ ψ γ− +− ′≈ + −2  )23(  

( ) sin( )q ψ ψ ψψ ψ γ γ ψ γ+ −+ ′ ′≈ − + −2  )24(  

( ) sin( )q ψ ψ ψψ ψ γ γ ψ γ− +− ′ ′≈ − − − −2  )25(  

هاي مثبت  لفهؤگذر دامنه م و استفاده از يك فيلتر پايين) 23(و ) 22(از 
)بنابراين زاويه شار مجازي . آيد و منفي شار مجازي به دست مي )ψγ  با ′

  .گردد  اصالح ميSDRF - PLL استفاده از
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  .(P&VF)زن شار و توان   تخمين: 4شكل 

  

  
  . با كنترل مستقيم توان و شار مجازيVSC - HVDC  بلوك دياگرام: 5شكل 

  

  DPC بلوك - 4
با جريان .  استDTCشده   مشابه روش شناختهDPCايده اصلي 

هاي سوئيچينگ   خروجي و حالتDC و ولتاژ bi و aiشده  گيري اندازه
aS ،bS و cS 17(و ) 16(، )14(، )13(، )9(، )8(، )6(، )5(، )4( طبق (

زن شار و  بلوك دياگرام تخمين. شود توان اكتيو و راكتيو تخمين زده مي
  . نشان داده شده است4 در شكل (P&VF)توان 

 نشان 5 همراه با تخمين شار در شكل DPCبلوك اصلي يك سيستم 
 مشخص است در ايستگاه 5طور كه از شكل  همان. داده شده است

براي داشتن . شود  خروجي و توان راكتيو كنترل ميDCيكسوكننده، ولتاژ 
)ضريب قدرت واحد، مقدار توان راكتيو مرجع  )refrq برابر با مقدار صفر 

آل مقدار توان اكتيو سمت اينورتر و  در حالت ايده. گردد تنظيم مي
ها  در حالت واقعي اختالف اين توان. يكسوكننده با هم برابر است

 جذب و به صورت اغتشاش در DCناپذير است و به وسيله خازن  اجتناب
ن اختالف توان با استفاده از يك اي. شود ولتاژ دو سر خازن ظاهر مي

 در دو سر خازن خروجي يكسوكننده و با كمك يك DC سنسور ولتاژ
 توان اكتيو مرجع سمت يكسوكننده. شود  تخمين زده ميPIكننده  كنترل

( )refrp جمع توان اكتيو سمت اينورتر و اختالف توان ظاهرشده در دو سر 
. شود  ايستگاه اينورتر توان اكتيو و راكتيو كنترل ميدر. باشد  ميDCخازن 
به مقدار ) refiq و refip(هاي اكتيو و راكتيو مرجع در سمت اينورتر  توان

كننده  خروجي كنترل. گردد شده توسط شبكه خروجي تنظيم مي درخواست

باشند كه مقدار يك   ميqd و pdتر هيسترزيس براي يكسوكننده و اينور
 و موقعيت qd و pdهاي جدول سوئيچينگ  ورودي. يا صفر را دارند
ψγبردار شار يعني  تر  شايد ساده. باشند  ميcS و aS ،bSها   و خروجي′

باشد كه به جاي استفاده از موقعيت بردار شار از موقعيت بردار ولتاژ يعني 
( )uL L Larctg u uβ αγ گذر  يني استفاده كنيم، اما به دليل رفتار پا=

ψγ، )17(و ) 16(، )14(، )13(در هاي موجود  انتگرال  به uLγ كمتر از ′
بنابراين از آن در جهت تعيين موقعيت . اعوجاج ولتاژ خط حساس است

  .گردد دهي جدول جستجو استفاده مي بردار مرجع و آدرس
   را 1ها يه يا بايد تعداد ناحDPCبراي دقت بيشتر و تصحيح رفتار 

   سطحي مثالً سه(زياد كرد و يا سطوح هيسترزيس را افزايش داد 
  ).جاي دوسطحي هب

. ي بهتري نسبت به دوسطحي دارندآيسطحي كار هاي سه كننده مقايسه
سطحي استفاده گردد، بردارهاي  هاي هيسترزيس سه كننده اگر مقايسه

سوئيچينگ آن بنابراين تعداد . شوند صورت طبيعي انتخاب مي صفر به 
)(اما بردارهاي صفر . كمتر از سيستم دوسطحي است )U 0  و 000

( )U 7   .كنند كوتاه ايجاد مي براي ولتاژ خط به خط حالت اتصال) 111
كند و  تري را فراهم مي استفاده از دوازده ناحيه انتخاب بردار، ولتاژ دقيق

اما به . بخشد از يك بخش به بخش ديگر را بهبود مي در عبور DPCرفتار 
  .شود تري احتياج مي حافظه بزرگ

 
1. Sectors 
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  . ناحيه12 سيستم : 6شكل 

  

  
  . توان اكتيو و راكتيو و ضريب قدرت خروجي اينورتر: 7شكل 

  
  .يكسوكننده براي سوئيچينگ جدول :1 جدول

  

1  1  0  0 prd  
1  0  1  0  qrd  ناحيه  

4U  6U  2U  1U  1  
4U  6U  3U  2U  2  
5U  1U  3U  2U  3  
5U  1U  4U  3U  4  
6U  2U  4U  3U  5  
6U  2U  5U  4U  6  
1U  3U  5U  4U  7  
1U  3U  6U  5U  8  
2U  4U  6U  5U  9  
2U  4U  1U  6U  10  
3U  5U  1U  6U  11  
3U  5U  2U  1U  12  

  
. اده شده استها استف در اين مقاله از روش افزايش تعداد ناحيه

 مشخص است ناحيه برداري به دوازده ناحيه 6طور كه از شكل  همان
  .تقسيم شده است

هاي  به دليل محدوده وسيع فركانس خروجي و ديناميك سيستم، روش
 كه يك جدول 2 و 1جدول . زيادي در جدول سوئيچينگ وجود دارد

رتر است اي براي يكسوكننده و اينو ناحيه  دوازدهSVMسوئيچينگ براي 
اين جداول با توجه به . دهد  را نشان ميDPCبهترين پاسخ جهت روش 

 تنظيم SVMهاي اكتيو و راكتيو در نواحي مختلف  تغييرات توان
  .است شده

  
  .خروجي، توان اكتيو و راكتيو و ضريب قدرت خروجي يكسوكننده  ولتاژ: 8شكل 

  

  
  .اي توان مرجع در سمت اينورتر فاز اينورتر در تغيير پله هاي سه  جريان: 9شكل 

  
  .اينورتر براي سوئيچينگ جدول :2 جدول

  

1  1  0  0 pid  
1  0  1  0  qid  ناحيه  

1U  2U  6U  4U  1  
2U  3U  6U  4U  2  
2U  3U  1U  5U  3  
3U  4U  1U  5U  4  
3U  4U  2U  6U  5  
4U  5U  2U  6U  6  
4U  5U  3U  1U  7  
5U  6U  3U  1U  8  
5U  6U  4U  2U  9  
6U  1U  4U  2U  10  
6U  1U  5U  3U  11  
1U  2U  5U  3U  12  

  

  سازي شبيه - 5
  و براي يك سيستمMATLABافزار  سيستم كنترل مورد نظر با نرم

VSC - HVDC هاي مداري   و با پارامتر5 با بلوك دياگرام شكل
  .سازي شده است  شبيه3شده در جدول  مشخص

ن زده شده توان اكتيو، راكتيو و مقدار ضريب  مقدار تخمي7در شكل 
 مقدار تخمين زده شده توان اكتيو، راكتيو، 8قدرت اينورتر و در شكل 

   9  شكل  در  و  يكسوكننده  خروجي  DC   ولتاژ مقدار  و  قدرت  ضريب
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  .فاز يكسوكننده و اينورتر در حالت پايدار هاي سه  جريان: 10شكل 

  

  
ضريب قدرت   و توان راكتيو يكسوكننده و توان اكتيو، راكتيو وDC ولتاژ : 11شكل 

  .اينورتر در حالت توان اكتيو مرجع ثابت در سمت اينورتر
  

  
 توان اكتيو و راكتيو و مقدار ضريب قدرت سمت اينورتر در حالت توان اكتيو و : 12شكل 

  .راكتيو مرجع ثابت در سمت اينورتر
  

اي توان اكتيو و راكتيو مرجع  ييرات پلههاي اينورتر به ازاي تغ جريان
  بهMW 5/3مقدار توان اكتيو مرجع اينورتر از . اينورتر ترسيم شده است

MW 1- و سپس به MW 1 و توان راكتيو مرجع از MVAR 2- به 
MVAR 2و سپس به صفر تغيير يافته است .  

توان راكتيو مرجع يكسوكننده براي داشتن ضريب قدرت واحد، صفر 
 مشخص است تقريباً ضريب 8طور كه از شكل  همان.  داده شده استقرار

 خروجي DCقدرت واحد را در يكسوكننده خواهيم داشت و همچنين ولتاژ 
  .آيد دست مي با ضربان نسبتاً كم و تقريباً صاف به

  
 خروجي و توان اكتيو و راكتيو سمت يكسوكننده در حالت توان DC ولتاژ : 13شكل 

  .و مرجع ثابت در سمت اينورتراكتيو و راكتي
  

  .شده سازي شبيه مدار پارامترهاي :3 جدول
  

  kV 20  خروجي DCولتاژ 
  kV 10  ولتاژ مؤثر فاز به فاز در هر دو ايستگاه

  Hz 50  فركانس ولتاژ يكسوكننده
  Hz 60  فركانس ولتاژ اينورتر

  kHz 50 برداري فركانس نمونه
 kHz 5 فركانس متوسط كليدزني

 mH 5/3  سلف خطمقدار
  uF 470 ها متصل به مبدل مقدار خازن

 DC Ω 1/0مقدار مقاومت معادل خط 

  
فاز يكسوكننده و اينورتر را در حالت پايدار  هاي سه  جريان10شكل 
 و فركانس ولتاژ Hz 50فركانس ولتاژ ورودي يكسوكننده . دهد نشان مي

 پايدار، در حالت.  انتخاب شده استHz 60خروجي سمت اينورتر 
هاي خروجي يكديگر  يكسوكننده و اينورتر اعوجاجي بر روي جريان

  .كنند نمي وارد
 تحت توان اكتيو ثابت مرجع در سمت اينورتر VSC - HVDC سيستم

. اي در توان راكتيو مرجع در سمت اينورتر آزمايش شده است و با تغيير پله
سوكننده و ولتاژ  مقدار تقريب زده شده توان راكتيو سمت يك11در شكل 

DC خروجي و همچنين توان اكتيو و راكتيو و مقدار ضريب قدرت سمت 
توان راكتيو مرجع يكسوكننده براي داشتن . اينورتر ترسيم شده است

تغيير بسيار زياد توان راكتيو . ضريب قدرت واحد، صفر قرار داده شده است
ژ در نهايت به مقدار  ندارد و مقدار ولتاDCاينورتر تأثير چنداني در ولتاژ 

كردن  كننده براي مستهلك بنابراين اين نوع كنترل. رسد  ميkV 20پايدار 
همچنين اين . نوسانات سيستم و پيشرفت پايداري سيستم مؤثر است

  .تواند در توان اكتيو و راكتيو سمت يكسوكننده اثرگذار باشد تغييرات نمي
ينورتر را ثابت در نظر در حالت بعد توان اكتيو و راكتيو مرجع سمت ا

اي توان راكتيو مرجع در سمت يكسوكننده، سيستم  گيريم و با تغيير پله مي
VSC - HVDCمقدار تخمين زده شده 12در شكل . كنيم  را آزمايش مي 

 13توان اكتيو، راكتيو و مقدار ضريب قدرت سمت اينورتر و در شكل 
 خروجي سمت DCژ مقدار تخمين زده شده توان اكتيو، راكتيو و ولتا

تغيير بسيار شديد توان راكتيو سمت . يكسوكننده ترسيم شده است
هاي اكتيو و راكتيو سمت اينورتر  يكسوكننده هيچ تأثيري بر روي توان

كردن نوسانات  به اين ترتيب اين روش كنترل براي مستهلك. نداشته است
  .واردشده به شبكه بسيار مناسب است
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توان اكتيو و راكتيو و ضريب قدرت خروجي يكسوكننده در  ،خروجي  ولتاژ: 14شكل 

  .حالت منابع نامتقارن
  

  
  .توان اكتيو و راكتيو خروجي اينورتر در حالت منابع نامتقارن:  15شكل 

  
 را با اعمال ولتاژ خط به VSC - HVDCاثر نامتعادلي بر روي سيستم 

  كنيم صورت زير بررسي مي

/

/

sin( )

sin( )

sin( )

La Lm

Lb Lm

Lc Lm

u U t

u U t

u U t

ω
πω

πω

= ×

= × −

= × +

21 25 3
20 85 3

 )26(  

 ثانيه براي ايستگاه يكسوكننده و 1/1 تا 1نامتعادلي ولتاژ خط در زمان 
 14در شكل . افتد  ثانيه براي ايستگاه اينورتر اتفاق مي6/1 تا 5/1در زمان 

 DCمقدار تخمين زده شده توان اكتيو، راكتيو، ضريب قدرت و مقدار ولتاژ 
شده توان اكتيو و  مقدار تخمين زده 15خروجي يكسوكننده و در شكل 

هاي اينورتر و يكسوكننده ترسيم شده   جريان16راكتيو اينورتر و در شكل 
ها مشخص است نامتعادلي منابع ولتاژ در  طور كه از اين شكل همان. است

هاي اكتيو و راكتيو سمت  سمت يكسوكننده و اينورتر اثري بر روي توان
به اين . ننده ندارديكسوكننده و اينورتر و ولتاژ خروجي سمت يكسوك

  .باشد ترتيب اين سيستم كنترل در برابر اغتشاشات خط مقاوم مي

  گيري نتيجه - 6
در اين مقاله نشان داده شد كه با اعمال روش پيشنهادي جديد براي 

هاي   كه بين دو شبكه توزيع با فركانسVSC - HVDCيك سيستم 
.  كنترل كردهاي اكتيو و راكتيو را توان توان مختلف نصب شده است مي

  آوردن   دست  به  و  سيستم  نوسانات  كردن مستهلك  براي  كنترل روش  اين 

  
  .فاز يكسوكننده و اينورتر در حالت منابع نامتقارن هاي سه  جريان: 16شكل 

  
. شود مناسب است پايداري مطلوب، وقتي كه جهت توان معكوس مي

 تغيير ناگهاني پاسخ ديناميكي مطلوب، حفظ كيفيت توان در هنگام
هاي اكتيو و راكتيو و به دست آوردن ضريب قدرت واحد در سمت  توان

  .يكسوكننده از مزاياي اين روش است
بودن طرح، سادگي و جداسازي مدار قدرت و فرمان  به منظور اقتصادي

بنابراين مقدار . در اين روش كنترلي، سنسور ولتاژ خط حذف شده است
تخمين دقيق ولتاژ خط . شود تخمين زده ميولتاژ خط توسط شار مجازي 

اگر فرض كنيم كه . باشد وابسته به اطالع دقيق از مقدار سلف خط مي
نهايت وصل باشد مقدار سلف خط همان   به يك خط بيHVDCسيستم 

اما اگر . مقدار راكتور و يا مقدار فيلتر ورودي است كه كامالً مشخص است
نس بزرگ متصل باشد اين روش  به يك شبكه با اندوكتاHVDCسيستم 

معايب ديگر اين روش شامل فركانس . كنترلي با خطا همراه خواهد شد
 و ميكروپروسسور A/Dسوئيچينگ متغير و لزوم استفاده از يك مبدل 
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 در دانشگاه علم 1357تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي در سال  رحمتي عبدالرضا

و صنعت ايران در رشته مهندسي الكترونيك و در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي 
 در دانشگاه برادفورد انگلستان به 1369 و 1365هاي  ترتيب در ساله الكترونيك قدرت ب

صنعت  اكنون دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم و رسانده است و هم انپاي
وليت معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده برق در ئبرده مس نام .باشد ايران مي

 تاكنون عضو 1375ايشان از سال .  را به عهده داشته است1371-1382هاي  سال
 Chartered Electrical] مهندسين خبره و عضو انجمن (MIET)انجمن برق و فناوري 
Engineer (Ceng)]2005 تا مه 2004ر ببرده از ماه سپتام نام.  انگلستان بوده است 

 به تدريس و تحقيق (IIT) به عنوان استاد مدعو در انستيتوي تكتولوژي ايلينويميالدي 
ها، كنترل  مبدل: هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. اشتغال داشته است

  .دور موتورها و منابع تغذيه بدون وقفه

تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و  فر سيد اديب ابريشمي
 در دانشگاه علم و صنعت ايران 80 و 71، 68هاي  دكتري الكترونيك به ترتيب در سال

نشگاه علم و صنعت ت علمي دانشكده برق داأاكنون عضو هي به پايان رسانده است و هم
هاي علم و صنعت، سيستان و   در دانشگاه68- 80هاي  وي در طي سال. باشد ايران مي

هاي مختلف علوم مهندسي برق مشغول تدريس بوده  بلوچستان و شهيد بهشتي در زمينه
طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ : هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. است

  .ك قدرتو الكتروني
  

 خود را از كي مدرك كارشناسي مهندسي الكترون1371در سال  ي جهرميري عبميابراه
 كي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي الكترون1375 و در سال رانيدانشگاه علم و صنعت ا
عنوان  برده به  نام1380 الي 1375از سال .  دريافت نمودرازيخود را از دانشگاه ش
 به كار مشغول بود و پس از آن به روي در وزارت نيكيالكترونهاي  كارشناس ارشد سيستم

 وارد شد و در سال رانيصنعت ا  در دانشگاه علم وكيدوره دكتراي مهندسي الكترون
 از سال شانيا.  گرديدكيالكترون -  موفق به اخذ درجه دكترا در مهندسي برق1386
 فعاليت به مشغول رازي شي دانشگاه صنعتكي در دانشكده مهندسي برق و الكترون1386

هاي علمي مورد عالقه  زمينه. باشد گرديد و اينك نيز عضو هيأت علمي اين دانشكده مي
 .باشد  مدارات مجتمع ميي قدرت و طراحكي الكترونشانيا
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