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 هچکید

بازیاب دینامیکی ولتاژ به عنوان یک تجهیز اصالح ولتاژ در  جبرانگر سری توزیع یااین مقاله، مدلسازی و شبیه سازی   

شبکه های توزیع توان الکتریکی را ارئه می دهد. بازیاب دینامیکی ولتاژ ، با قابلیتها و توانایی های دینامیکی عالی اش ، 

رانی نصب می شود می تواند کمبود / بیشبود ولتاژ را جبرانسازی کند و ولتاژ را به هنگامیکه بین منبع و فیدر بار بح

مقدار نامی اش در کمتر از چند میلی ثانیه برگرداند و بنابراین، از قطع توان بار جلوگیری می کند. یک توپولوژی جدید 

اژ توسط بازیاب دینامیکی ولتاژ ارائه می (، جهت افزایش صحت بازیابی ولتZ-sourceمبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی )

در طی فرآیند جبرانسازی ولتاژ ، ثابت بماند.  DCدو سر لینک  DC، باعث می شود که ولتاژ  z-sourceشود. اینورتر 

 MATLABو عملکرد و تحلیلش با استفاده از نرم افزار  z-sourceمدلسازی بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر اینورتر 

ی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تکنیک کنترلی خیلی موثر است و منجر به جبرانسازی عالی ای را انجام م

 برای اصالح ولتاژ می شود. 

 
 کلمات کلیدی

 ( PWM، مدوالسیون پهنای پالس )z-source، اینورتر جبران ساز سری، بازیاب دینامیکی ولتاژ 

 

 مقدمه -1

ه های پیچیده می باشند که صدها نیروگاه و هزاران مراکز بار از طریق شبکه های سیستم های قدرت مدرن ، شبک 

انتقال و توزیع طوالنی به هم متصل می شوند. نگرانی عمده مشتریان )مصرف کنندگان(، کیفیت و قابلیت اطمینان 

 منبع تغذیه در مراکز مختلف بار است. 

سبتاً ایمن و قابل اطمینان است اما کیفیت تغذیه خوب نیست. حتی اگرچه تولید توان در پیشرفته ترین کشورها ن

سیستم توزیع توان باید انرژی غیر قابل وقفه با ولتاژ سینوسی صاف در دامنه و فرکانس مورد نظر را تامین کند. 

 که بطور قابلد زیادی بارهای غیرخطی وجود دارد بنابراین، در سیستم قدرت عملی بخصوص سیستم توزیع ، تعدا

توجهی بر کیفیت توان تغذیه تاثیر می گذارند. به عنوان یک نتیجه، از خالص بودن شکل موج تغذیه کاسته می شود. 

 بنابراین، در نقاط انتهایی ، مسائل زیادی از کیفیت توان ایجاد می شود.

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر -دانشجوی کارشناسی ارشد1
 علوم وتحقیقات تهراندانشگاه  -ضو هیئت علمیع2
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ازی موتور ( و نامعمول ) غیر از بارهای غیرخطی ، بعضی از رویدادهای سیستم ، معمول ) مثل کلیدزنی خازنی ، راه اند

مثل خطاها( همچنین، می تواند بر مسائل کیفیت توان تاثیر بگذارد. نتیجه مسائل کیفیت توان می تواند در محدوده 

درالمپ های الکتریکی تا از دست دادن هزاران واحد پولی در اثر قطعی ناگهانی توان  فلیکر مزاحم )سوسو زدن المپ(

وان بصورت هر مشکل آشکار در ولتاژ یا جریان منجر به انحراف فرکانس که باعث خرابی یا از باشد. یک مسئله کیفیت ت

کار افتادن تجهیزات مشتری می گردد تعریف می شود. مسائل کیفیت توان وابسته به تعداد زیادی از پدیده های 

ات طوالنی مدت ، تغییرات کوتاه الکترومغناطیسی در سیستم های قدرت با رنج های وسیع قاب های زمانی نظیر تغییر

 مدت و سایر اغتشاشات می باشد.  

ولتاژ نامی تعریف می شود. مدت زمان استاندارد  %10تا  %90کمبود ولتاژ بصورت کاهش ناگهانی ولتاژ تغذیه به بین 

در فرآیند های میلی ثانیه و یک دقیقه است. کمبود ولتاژ می تواند باعث از دست دادن تولید  10بین  کمبود ولتاژ

 اتوماتیک گردد زیرا کمبود ولتاژ می تواند موتور را تریپ دهد یا باعث عملکرد نادرست کنترلرش گردد. 

میلی ثانیه تا یک دقیقه  10مقدار نامی در مدت  %180تا  %110بیشبود ولتاژ بصورت افزایش ناگهانی ولتاژ به بین 

یی یا برقدار کردن یک بانک خازنی بزرگ یک رویداد سیستم نوعی تعریف می شود. از خارج کردن بارهای زیاد القا

در یک سیستم ، تجهیزات مناسب نیاز به نصب در ولتاژ می شوند. برای جبرانسازی  بیشبود ولتاژاست که منجر به 

 محل های مناسب دارند. 

توانند جبرانسازی شوند و توان  کمبود/بیشبود ولتاژ ، مهمترین مسائل کیفیت توان می باشند که چالش های صنایع می

به سیستم توزیع تزریق می شود. با تزریق ولتاژ به یک فاز با هدف ثابت نگه داشتن ولتاژ ، توان راکتیو می تواند برای 

( شامل یک مجموعه مبدل های سری و موازی با DVR. بازیاب دینامیکی ولتاژ ) [1]کمک به بازیابی ولتاژ استفاده شود

است. مدوالسیون پهنای  [3]مشترک  DCنصب شده در لینک  DCه پشت ، سه ترانس سری و یک خازن اتصال پشت ب

اخیراً به عنوان یک مبدل توان مفید با قابلیت های کاهش و افزایش ولتاژ پیشنهاد شده  Z-sourceپالس اینورتر 

 . [4]است

اش برای دستیابی به قابلیت های باک  DCت در سم Xاز یک شبکه امپدانسی با شکل منحصر به فرد  Z-sourceمبدل 

استفاده می کند . این ویژگی منحصر به فرد که نمی تواند در مبدلهای منبع  و بوست ولتاژ )کاهش و افزایش ولتاژ (

ولتاژی و منبع جریانی مرسوم و قدیمی بدست آید. سیستم پیشنهادی قادر به جبرانسازی کمبود ولتاژهای خیلی زیاد 

 . [9] , [5] , [2]مدت است و طوالنی

کنترلرهای فیدبک دینامیکی برای پایدار سازی غیر مستقیم ولتاژ متوسط خروجی می تواند بکار رود. کنترلرهای 

. دستگاه جبرانساز سری بازیاب دینامیکی [7]هستند "تزریق میرایی"استخراج شده، مبتنی بر پایدارسازی مناسب طرح 

برای اصالح کمبود ولتاژ ها استفاده می شود. یک تحلیل مفصل بر روی کنترل بازیاب ولتاژ خود شارژ بدون ترانس 

در جهان در ایالت متحده بود.  DVR. نصب اولین [8]ارائه شده است  DCبرای اصالح کمبود ولتاژ و تنظیم ولتاژ لینک 

ند. سیستم نصب شده در یک سیستم کمکی، از بارهای بحرانی در مقابل اغتشاشات ولتاژ سیستم قدرت حفاظت می ک

 .[10]شرکت اتوماسیون سازنده نخ و کارخانه بافندگی ، حفاظت از اغتشاشات را تامین می کند

بوسیله  Z-sourceمبتنی بر اینورتر  DVRدر این مقاله، مدلسازی و کنترل جبرانسازی کمبود/بیشبود ولتاژ با استفاده از 

یج شبیه سازی ارائه می شوند و موثری روش کنترلی پیشنهادی را نشان شبیه سازی می شود. نتا MATLABنرم افزار 

 می دهند. 

 (DVRبازیاب دینامیکی ولتاژ ) -2

بازیاب دینامیکی ولتاژ اساساً برای جبرانسازی اغتشاشات ولتاژ در سیستم های توزیع پیشنهاد می گردد. یک طرح 

 نشان داده شده است.  1در شکل  DVRنوعی 
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 DVRک دیاگرام کلی طرح : بلو1شکل 

بصورت سری با ولتاژهای ورودی سه فاز شبکه است و هدف این است که کیفیت  ACبازیابی بر اساس تزریق ولتاژهای 

ولتاژ بوسیله تنظیم دامنه ولتاژ ، شکل موج و شیفت فاز، بهبود یابد. اینها خصوصیات مهم ولتاژ هستند که می توانند بر 

یر بگذارند. بازیابی ولتاژ با استفاده از تزریق ولتاژ به سیستم توزیع انجام می شود و این میزان عملکرد تجهیزات بار تاث

 تزریق ولتاژ، ظرفیت دستگاه ذخیره ساز انرژی مورد نیاز در طرح بازیابی را تعیین می کند. 

ولتاژ  VDVRعد از جبرانسازی ولتاژ بار ب V2ولتاژ تغذیه ورودی قبل از جبرانسازی ،  V1ولتاژ منبع،  Vg، 1در شکل 

جریان خط می باشند. بازیاب نوعاً شامل یک ترانس تزریق که سیم پیچی  Iو  DVRتزریق شده بصورت سری توسط 

( با مدوالسیون پهنای پالس VSIثانویه اش بصورت سری به خط توزیع وصل می شود، یک پل اینورتر منبع ولتاژ )

(PWMکه به اولیه ترانس تزریق و ، ) صل می شود و یک دستگاه ذخیره ساز انرژی که به لینکDC  پل اینورتر وصل

( بوسیله مدوالسیون پهنای پالس سوئیچ های اینورتر تولید می VDVR) DVRمی شود ، است. ولتاژ تزریق شده سری 

دار معین توان اکتیو شود . تزریق یک ولتاژ مناسب جهت مقابله با یک اغتشاش ولتاژ در باالدست ، نیاز به تامین یک مق

 دارد. نیاز توان اکتیو بوسیله اینورتر ایجاد و فراهم می شود.  DVRو توان راکتیو از 

استفاده شده ، تکنیک تزریق ولتاژ همفاز نام دارد که  DVRتکنیک جبرانسازی ای که بطور گسترده ای در کنترل 

نیاز به تزریق توان اکتیو به خط  DVRشد. همانگونه که ( با ولتاژ پیش از خطا هم فاز باV2فرض می شود ولتاژ بار )

توزیع در طی دوره جبرانسازی دارد ظرفیت واحد ذخیره ساز انرژی یک ضریب محدود کننده ای در فرآیند جبرانسازی 

با کاهش تدریجی  DCاغتشاش بحساب می آید. بویژه، اگر خازنها به عنوان ذخیره ساز انرژی بکار روند ولتاژ لینک 

 ذخیره انرژی در طی جبرانسازی، کاهش می یابد. 

دیاگرام فازوری متناظر با توصیف شرایط الکتریکی در طی کمبود ولتاژ نشان داده شده است که برای وضوح فقط 

به ترتیب جریان بار، زاویه ضریب توان بار ، زاویه فاز  αو  I1  ،Φ  ،δتاثیرگذاری فاز نشان داده شده است. کمیت های 

در ولتاژ بار نسبت  αاژ تغذیه و زاویه پیش افتادگی )پیشروی( ولتاژ بار را نمایش می دهند. اگر چه یک پیشروی فاز ولت

وجود دارد فقط جبرانسازی همفاز که ولتاژ تزریق شده همفاز با ولتاژ منبع است  2به ولتاژ پیش از خطا در شکل 

(α=δ.لحاظ می شود ) 
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 تزریق ولتاژ : دیاگرام برداری روش2شکل 

 
 ( Z-sourceاینورتر منبع امپدانسی )اینورتر  -3

را به هم وصل می کند  Hاش دارد که منبع و اینورتر پل  DCدر سمت  X، شبکه امپدانسی به شکل  Z-sourceاینورتر 

اسپلیت ) و به قابلیت های باک و بوست ولتاژ )کاهش و افزایش ولتاژ ( مجهز شده است. شبکه امپدانسی از سلفهای 

باشد. اینورتر  ACیا منبع  DCیا منبع جریان  DCو دو خازن تشکیل می شود. تغذیه می تواند منبع ولتاژ دونیمه شده(

Z-source  بلوک دیاگرام کلی اینورتر  3می تواند نوع منبع جریانی یا نوع منبع ولتاژی باشد. شکلZ-source  را نشان

 می دهد. 

 
 (Z-sourceی اینورتر منبع امپدانسی ): بلوک دیاگرام کل3شکل 

بوسیله  Z-sourceتوسط مدوالسیون پهنای پالس چندگانه کنترل می شود. خروجی اینورتر  Z-sourceعملکرد اینورتر 

قابل تنظیم تولید می شود ؛  DCمدوالسیون پهنای پالسی ؛ که بوسیله مقایسه با یک سیگنال موج مثلثی با یک مرجع 

بنابراین، سیکل وظیفه پالس کلیدزنی برای ایجاد تبدیل مورد نیاز می تواند تغییر کند. یک دسته کنترل می شود و 

 نشان داده شده است تولید می گردد.  4مدوالسیون پهنای پالس برای کنترل کلید همچنانکه در شکل 

 
 : مدوالسیون پهنای پالس چندگانه4شکل 

ولتاژ به  DCمد کلیدزنی دارد. دو مد فعال که منبع  5تکفاز  Z-sourceنشان داده شده اینورتر  1همانطور که در جدول 

اتصال کوتاه می  S4و  S2یا  S3و  S1بار اعمال می کند، دو مد صفر که ترمینال های خروجی اینورتر توسط کلیدهای 

 شوند رخ می دهد.  onید در یک ساق که هنگامیکه دو کل shoot-throughشوند و یک مد 

 : مدهای کلیدزنی1جدول 
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برای بررسی مدهای عملکردی تعریف شده ضروری است. در یک شبکه امپدانسی  PWMاعمال یک روش متمایز 

 متقارن ، معادالت ذیل معتبرند:

 

 

 

 
 ولتاژ خازنها در یک شبکه امپدانسی متقارن بصورت ذیل است:

 

 
و دوره کلیدزنی را نمایش می دهد. همچنین، رابطه ذیل در  shoot-throughه ترتیب دوره عملکرد مد بTو  T0که 

 شبکه های امپدانسی متقارن معتبر است:

 
( ZSIباید توجه کرد که روابط ذکر شده در باال با استفاده از میانگین گیری مدهای عملکرد )اینورتر منبع امپدانسی )

نشان  6که شبکه امپدانسی را تغذیه می کند در شکل  Caوساز تمام پل موازی با خازن ورودی استخراج شده اند. یکس

داده شده است. در طی کموتاسیون بین دیودها ، ممکن است با اضافه ولتاژ ناشی از اندوکتانس خط و عملکرد مد 

shoot-through ه می شود. دیودهای مواجه شد. خازن ورودی برای جلوگیری از این اضافه ولتاژ استفادD1  وD4  در

می شوند که ولتاژ  onدر صورتی  D2و  D3می شوند که ولتاژ ورودی یکسوساز مثبت باشد. دیودهای  onصورتی 

 ورودی یکسوساز مثبت نباشد. 

نشان داده  6و  5و مد فعال به ترتیب در شکل  shoot-throughدر مدهای  ZSIمدارهای معادل یکسوساز تغذیه کننده 

 ده اند. ش

 
 shoot-through: مد 5شکل 

 
 : مد فعال6شکل 

 را نشان می دهد.  shoot-through، مدار معادل اینورتر در مد  5شکل 
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 روابط ذیل بر طبق مدار معادل بدست می آید:

 

 
 ، رابطه ذیل بدست می آید: 9و  8،  4ولتاژ ورودی شبکه امپدانسی است. با در نظر گرفتن روابط  Vdکه 

 
، مدار معادل 6، یکسوساز قادر به تزریق جریان و انرژی به شبکه امپدانسی نیست. شکل  shoot-throughدر عملکرد مد 

ZSI  رابطه ذیل بدست می آید:6در مد فعال را نشان می دهد. با توجه به شکل ، 

 
 
 DVRجبرانسازی کمبود ولتاژ در سیستم  -4

بت ، عملکرد حلقه بسته برای مقدار مطلوب ولتاژ بر طبق نیاز ، اجرا می شود. جهت معرفی نیازمندیهای کنترل ولتاژ ثا

 نشان داده شده است.  7در شکل  DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی کمبود ولتاژ در یک سیستم  SIMULINKمدل 

 
 DVR: کنترل حلقه بسته جبرانسازی کمبود ولتاژ در یک سیستم 7شکل 

در  400msبا مدت کل کمبود ولتاژ  700msرخ می دهد و تا  t=300msی در سیستم در %25در ابتدا، یک کمبود ولتاژ 

 باقی می ماند. 1000msیک بازه زمانی 

 ACاست. ولتاژ  PIرا نشان می دهد. این زیرسیستم شامل یک کنترلر  DVRسیستم حلقه بسته  1، زیرسیستم 8شکل 

ارسال  PIژ مرجع برای خطا ارائه می شود. این خطا به کنترلر یکسو می شود و سپس یک ولتا DCخروجی برای تغذیه 

 داده می شود.  Z-source( بصورت پالسهایی برای کنترل اینورتر Saturatorمی شود. مقدار اشباع کننده )
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 DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی کمبود ولتاژ در سیستم  1: زیرسیستم 8شکل 

کنترل می شود. هنگامیکه پالس ها از  PIاست که بوسیله کنترلر  Z-sourceشامل اینورتر  2، زیرسیستم 9در شکل

 شروع به هدایت می کند.   Z-source اشباع کننده حاصل می شود 

 
 DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی کمبود ولتاژ در سیستم  2: زیرسیستم 9شکل 

 را نشان می دهد.  ، شکل موج خروجی کنترل حلقه بسته جبرانسازی کمبود ولتاژ 10شکل 
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: ولتاژ  B: ولتاژ جبرانسازی نشده ، A) %25تحت کمبود ولتاژ  DVR: نتایج شبیه سازی کنترل حلقه بسته 10شکل 

 : ولتاژ جبرانسازی شدهDVR  ،Cتزریقی 

را  DVRولتاژ تزریق شده توسط  B.10را نشان می دهد. شکل  %25جبران نشده با کمبود ولتاژ  ACولتاژ  A.10شکل 

 ولتاژ خروجی جبران شده را ارائه می دهد.  C.10نشان می دهد. شکل 

( برای ولتاژ خروجی جبرانسازی شده اجرا شده است. در اینجا مقدار FFT، آنالیز تبدیل فوریه سریع )11در شکل 

 است.  7.21%( ، THDاعوجاج هارمونیکی کل )

 
 DVRکمبود ولتاژ در سیستم کنترل حلقه بسته جبرانسازی  FFT: آنالیز 11شکل 

شبیه سازی تحت عملکرد گذرا در حضور کمبود ولتاژ انجام می شود و بازیابی مشاهده می شود. با استفاده از شبیه 

سازی، ولتاژ بار در همان مقدار قبلی ثابت نگه داشته می شود. بنابراین، جبرانسازی کمبود ولتاژ با استفاده از کنترل 

 ی می شود.  حلقه بسته شبیه ساز

 
 DVRجبرانسازی بیشبود ولتاژ در سیستم  -5
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نشان داده شده  12در شکل  DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی بیشبود ولتاژ در یک سیستم  SIMULINKمدل 

با مدت کل کمبود ولتاژ  700msرخ می دهد و تا  t=300msی در سیستم در %30است. در ابتدا، یک بیشبود ولتاژ 

400ms 1000ازه زمانی در یک بms .باقی می ماند 

 
 DVR: کنترل حلقه بسته جبرانسازی بیشبود ولتاژ در یک سیستم 12شکل

است. ولتاژ  PIرا نشان می دهد. این زیرسیستم شامل یک کنترلر  DVRسیستم حلقه بسته  1، زیرسیستم 13شکل 

AC  خروجی برای تغذیهDC  ارائه می شود. این خطا به کنترلر یکسو می شود و سپس یک ولتاژ مرجع برای خطاPI 

تنظیم می شود.  Z-source( برای ارائه پالسها برای کنترل اینورتر Saturatorارسال می شود. مقدار در اشباع کننده )

 4و  2جهت تقویت عملکرد داده می شوند. در این حالت، پالسهای چندگانه به کلید  Z-sourceپالسهای چندگانه به 

 می شود.  اینورتر داده

 
 DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی بیشبود ولتاژ در سیستم  1: زیرسیستم 13شکل 

کنترل می شود. هنگامیکه پالس ها از اشباع  PIدارد که بوسیله کنترلر  Z-source، اینورتر  2، زیرسیستم 14در شکل

 شروع به هدایت می کند.   Z-source کننده حاصل می شود 
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 DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی بیشبود ولتاژ در سیستم  2تم : زیرسیس14شکل 

 ، شکل موج خروجی کنترل حلقه بسته جبرانسازی بیشبود ولتاژ را نشان می دهد. 15شکل 
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: ولتاژ  B: ولتاژ جبرانسازی نشده ، A) %30تحت بیشبود ولتاژ  DVR: نتایج شبیه سازی کنترل حلقه بسته 15شکل 

 : ولتاژ جبرانسازی شدهDVR  ،Cتزریقی 

را  DVRولتاژ تزریق شده توسط  B.15را نشان می دهد. شکل  %30جبران نشده با بیشبود ولتاژ  ACولتاژ  A.15شکل 

 ولتاژ خروجی جبران شده را ارائه می دهد.  C.15نشان می دهد. شکل 

ی شده اجرا شده است. در اینجا مقدار ( برای ولتاژ خروجی جبرانسازFFT، آنالیز تبدیل فوریه سریع )16در شکل 

 است.  6.92%( ، THDاعوجاج هارمونیکی کل )

 
 DVRکنترل حلقه بسته جبرانسازی بیشبود ولتاژ در سیستم  FFT: آنالیز 16شکل 

شبیه سازی تحت عملکرد گذرا در حضور بیشبود ولتاژ انجام شد و بازیابی مشاهده شد. با استفاده از شبیه سازی، ولتاژ 

بار در همان مقدار قبلی ثابت نگه داشته می شود. بنابراین، جبرانسازی بیشبود ولتاژ با استفاده از کنترل حلقه بسته 

 شبیه سازی می شود.  
 
 نتیجه گیری -6

بررسی شد. تکنیک  Z-sourceمبتنی بر اینورتر  DVRدر این مقاله ، جبرانسازی کمبود/بیشبود ولتاژ با استفاده از 

ا استفاده از جبرانسازی همفاز طراحی شد و از یک سیستم حلقه بسته برای آشکارسازی خطای دامنه بین کنترلی ب

ولتاژها در طی دوره پیش از کمبود ولتاژ و دوره وقوع کمبود ولتاژ ، استفاده شد. مدلسازی و شبیه سازی کنترل حلقه 

 انجام شد.  Matlabبسته اصالح کمبود/بیشبود ولتاژ با استفاده از نرم افزار 

تکفاز، ساده و مؤثر است. از نتایج شبیه سازی  DVRنتایج شبیه سازی نشان داد که تکنیک کنترلی توسعه یافته با 

 بیشبود ولتاژ را جبرانسازی می کند.  %30کمبود ولتاژ و  %25مشاهده شد که بازیاب دینامیکی ولتاژ 
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