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 چکیده

است، كنترل  باال نظر بوده و دارای اهميت بسيار مباحثی كه در مهندسی كنترل همواره مدیکی از 

های غيرخطی هستند. بر این اساس، برای طراحی  سيستمهایی است كه دارای پيچيدگی، نامعينی و دیناميك

شماری انجام گرفته كه از جمله برای كنترل غيرخطی چندین روش  ها تحقيقات بیكنترل اینگونه سيستم

باشد. میرخطی حول یك نقطة كار ها، تقریب خطی یك سيستم غيترین این روشپيشنهاد شده است. ساده

مشخص است كه این روش برای سيستم هایی مناسب است كه یا دارای دامنة كار محدود و یا دارای ميزان 

های غيرخطی در عمل و نيز مسائلی از سيستم یغيرخطی باشند، كه البته با توجه به حجم گسترده یكم

این روش محدود می گردد. یکی از روش های كنترل ها و اغتشاشات در سيستم، كارایی قبيل نامعينی

یك سيستم  اصلی آن انتقال یهاست كه اید 1سازی فيدبكغيرخطی كه از دیرباز مورد توجه بوده، روش خطی

ها و سپس استفاده از روش های معمول كنترل خطی برای در جدید برای حذف غيرخطی یهغيرخطی به پای

های سيستم مشکل این روش در این است كه برای حذف غيرخطی امااختيار گرفتن سيستم غيرخطی است. 

لذا با حضور كوچکترین نامعينی در سيستم، حذف این وجود دارد. نياز به دانستن مدلی دقيق از سيستم 

شود كه این به نوبة خود موجب می گردد كنترل به خوبی صورت نگيرد. میهای غيرخطی غيرممکن جمله

ها به طور دقيق مشخص نيست، باید در حين كنترل از هایی كه مدل آنبنابراین برای كنترل چنين سيستم

، در این زمينه هاترین روشروش های شناسایی جهت استخراج مدل مناسب استفاده شود كه یکی از موفق

 است.طبيقی كنترل ت
 

  ،كنترلرهای خطیسازی فيدبكروش خطی، اغتشاشات در سيستم،سيستم غيرخطی  کلمات کلیدی:             
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  مقدمه -1

های اخير توجه بسياری از محققين را جلب كرده های موجود برای طراحی كنترلرهای خطی است كه در سالیکی از روش

كه یك سيستم غير خطی را با تبدیل متغيرهای حالت، به طور كامل یا جزئی به یك  ی اصلی در این روش آن استاست. ایده

البته ذكر این نکته نيز .های رایج در كنترل خطی برای كنترل آن استفاده كنيمسيستم خطی تبدیل كنيم و سپس از روش

ی فيدبك در واقع روشی سازی بوسيلهسازی حول نقطه كار تفاوت دارد. خطیالزم است كه این روش اصوالً با روش رایج خطی

سازی دیناميك آن. ذكر این نکته الزم است كه در این روش هيچ است برای تغيير محورهای مختصات سيستم با هدف ساده

به همين دليل برای افزایش كارایی سيستم، پس از خطی سازی .گونه بحثی در مورد قوام یا قدرت تطبيق كنترلر وجود ندارد

تبدیل  ACرا به خروجی  DCیك اینورتر ورودی .های تطبيقی یا مقاوم برای عملی ساختن كنترلر استفاده كردروشباید از 

می كند، كه بدون هيچ گونه ماشين یا سوئيچ های مکانيکی می باشد پيکربندی مدار قدرت یك اینورتر شامل تجهيزات نيمه 

وئيچ بدون تماس های حركتی است، می باشد. همچنين اینورتر هادی قدرت است كه بعنوان سوئيچ استاتيك كه شامل، س

دارای یك مدار كنترل سوئيچينگ است كه پالس های الزم برای روشن و خاموش كردن هر یك از عناصر سوئيچينگ 

ورودی در ترمينال  DCاستاتيك با زمان بندی و توالی صحيح را توليد می كند. این سوئيچ ها بطور مکرر بگونه ای كه منبع 

 ,BJT. این سوئيچ ها می توانند [1]ظاهر می شود ACاینورتر باشد, عمل می كنند كه در ترمينال خروجی آن سيگنال 

IGBT  و یاMOSFET  باشند. در واحدهای توليد پراكنده همچون سلول های خورشيدی و پيل های سوختی ابتدا از یك

می باشد, از یك كانورتر  ACهای بادی كه خروجی آنها  و همچنين در واحدهایی همچون توربين DC/DCكانورتر 

AC/DC  جهت ایجاد لينكDC  یاUPS  استفاده می شود. جهت ایجاد یك سيگنال خروجی كنترل شونده، در خروجی

بکار گرفته می شود. كه با كنترل این اینورترها, می توان به خروجی مطلوب كه همان  DC/AC, یك اینورتر DCلينك 

طراحی یك كنترلر هيبریدی بمنظور كنترل ولتاژ  مقالههدف از این . تاژ, جریان و یا توان می باشد, دست یافتكنترل ول

, مقدار پيك و مقدار موثر در مقایسه با THDخروجی اینورتر با بهبود پارامترهای حالت ماندگار ولتاژ خروجی از جمله 

قطع و وصل بارهای مختلف از جمله بارهای خطی و غيرخطی و سيگنال مرجع, نسبت به كنترلرهای كالسيك تحت شرایط 

 .[2]همچنين تضمين پایداری سيستم می باشد

 کنترل ولتاژ خروجی اینورتر و مدیریت توان -2

های اخير ارائه شده است كه بسياری از محققين های بسياری جهت كنترل ولتاژ خروجی اینورتر و مدیریت توان در سالروش

كنند. در این پایان نامه یك طرح كنترلی بر اساس كار می DC/ACكنترل كننده جهت كنترل كانورتر توان  بر روی طراحی

ای بيان شده است. این روش كنترل برای بارهای تابع انتقال در صفحه نامی برای یك واحد توليد پراكنده در حالت جزیره

. در اینجا یك كنترل مقاوم برای [3]دهدد بار را پوشش نمیمتعادل و از پيش تعيين شده مناسب است، اما تغييرات زیا

های متعادل و نامتعادل توسعه یافته، با عدم قطعيت پارامترهای بار مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، بارهای سيستم

نی بر مدل ریاضی زمان اند. سپس یك استراتژی كنترل ولتاژ و فركانس مبتغير خطی بطور كامل مورد بررسی قرار نگرفته

شود. یك كنترلر جبران ساز پيش رو تطبيقی برای كاربردهای ميکروگرید و یك ای پيشنهاد میگسسته برای عملکرد جزیره

های بار را در سنسور یکسانی كنترل ولتاژ خروجی تطبيقی مبتنی بر رزونانس فيلترهای هارمونيك، كه جریان خازن و جریان

،كه جهت جبران نامتعادلی و اعوجاج هارمونيکی بار ارائه شده و كنترلر مد لغزشی جهت توليد توان اكتيو كنداندازه گيری می

كند. در این مطالعه سيستم توليد پراكنده به و ولتاژ مرجع استفاده می DC، جریان خروجی DCمرجع از ولتاژ خروجی 

 .[4]استفاده شده است UPSسازی اینورتر  تنظيمیك كنترل بازگشتی برای  وباشد. شبکه سراسری متصل می

 حذف هارمونیکهای غیراصلی جریان خروجیروش  -3

درایو موتور و غيـره  ،در كاربردهایی نظير منابع تغذیه بدون وقفهac بـه  dcدر اینورترهای با منبع ولتاژ كه به عنـوان مبـدل 

  شـود. اسـتفاده مـیLC عمدتًا از فيلتر پسـيو  ،خروجیبه منظور حذف هارمونيکهای غيراصلی جریان . بکار ميروند
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گرچـه طراحی فيلتر برای اینورترهای متصل شونده به شبکة قدرت با اهدافی نظير جبرانسازی توان راكتيو، جبرانسازی عدم 

شابه حالت قبل تا حدودی م )سلولهای خورشيدی توليد شده توسط توربين بادی یا(تعادل و یا تزریق توان اكتيو به شبکه 

انـدازی سيسـتم  است، بـه دليل امکان تغييرات ناگهانی ولتـاژ شـبکه ناشـی از خطاهـای اتصـال كوتـاه و یـا در لحظـه راه

.𝑐نای بـزرگ از خـاز كـه عبـور جریانهای لحظـه
𝑑𝑣

𝑑𝑡
بـــرای فيلترینـــگ  LCرا بـه دنبـال دارد، اســـتفاده از ســـاختار   

 (1) نشان داده شده در شـکلLCL  در چنين مـواردی بـا بکارگيری ساختار  و هارمونيکهای غير اصلی ممکن نيست.پســـي

بـرای LC تـوان بـه مشخصـه فركانسی بهتری در مقایسه با سـاختار  ای مـی ضـمن محدود نمودن جریـانهـای لحظـه

باشند كه با هدف محدود نمـودن  میR و C ،L2 ،L1رپارامترهای مجهول در طراحی فيلت فيلتـر پسـيو دست یافت.

 هـای غيـر اصلی جریان خروجی و در نظر گرفتن مالحظاتی بـر اسـاس كـاربرد خـاص اینـورتر انتخـاب مـی هارمونيـك

ن درصد جریا3.3حــداكثر اعوجــاج هــارمونيکی مجــاز در جریــان خروجی استتکام  IEEE519 شـوند. طبـق اسـتاندارد

 .[5]نامی است

 
  LCLساختار فیلتر (1)شکل 

توان اندوكتانس نشتی ترانسفورماتور را به  شود، می کام بوسيله ترانسفورماتور به شـبکه كوپـل میحدر مواردی كه است

در  در نظر گرفت تزریق جریان بـه شـبکه در جبرانسـازهای استاتيکی توان راكتيو بـر مبنـای اخـتالف ولتـاژL2 عنـوان 

عامل محدود كننده جریان راكتيو L1+L2) ) پـذیرد و انـدوكتانس كوپلينگ خروجـی اینـورتر و شـبکه قـدرت صـورت مـی

 .[6]به شـبکه است

 طرح تقسیم توان پیشنهادی -4

برای رفع مشکالتی كه ذكر شد، یك كنترل غيرمتمركز برای اینورترهای ریزشبکه با استفاده از كنترل تقسيم توان تطبيقی،    

های دروپ استاتيکی با یك تابع دروپ گذرای تطبيقی گردد. استراتژی تقسيم توان بر اساس ویژگیارائه می مقالهدر این 

-های دروپ مرسوم كه یك كنترلكنندهشنهادی را تشکيل می دهد. بر خالف كنترلتركيب شده و استراتژی تقسيم توان پي

كننده تنظيم كننده دروپ پيشنهادی یك كنترلدهند، كنترل( را نتيجه میDOF-12كننده تنظيم پذیر با درجه آزادی یك )

يزم تقسيم توان )بدون تاثيرگذاری دهد. در نتيجه عملکرد دیناميکی مکان( را نتيجه میDOF-23پذیر با درجه آزادی دو )

منظور . به[7]ی تقسيم توان، تنظيم خواهد شدكنندهگين دروپ استاتيکی( به منظور ميرا كردن حاالت نوسانی كنترل

های دروپ گذرا مطابق با آناليز سيگنال كوچك مکانيزم ی جابجایی مدهای توان در شرایط مختلف بارگذاری، گينمحاسبه

شوند كه پاسخ حالت ماندگار و گذرای سيستم مطلوب ریزی میطوری برنامه DGدر طی عملکرد هر واحد تقسيم توان، 

شود. بنابراین عملکرد تزریق توان های اكتيو و راكتيو به عنوان شاخص در نظر گرفته میگردند. در روش تطبيقی گين، توان

 بصورت نرم صورت خواهد گرفت. 

                                                 
Freedom-Of-Degree-One2 
Freedom-Of-Degree-Two3 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
يشنهادی ميرایی فعال نوسانات توان را در شرایط عملکرد متفاوت تضمين خواهد كرد و یك كننده پماهيت تطبيقی كنترل

توانایی ميرا كردن فعال و تطبيقی  عملکرد مقاوم برای اینورترهای موازی شده بدست خواهد آمد. بنابراین بمنظور داشتن

 گردند.م توان، توابع افت زیر پيشنهاد میكننده تقسيمدهای تقسيم توان فركانس پایين و افزایش كنترل پذیری كنترل

𝜔∗ = 𝜔𝑛 − 𝑚𝑝𝑝𝑐 − 𝑚𝑑

𝑑𝑝𝑐

𝑑𝑡
                                                                                                                                                  (1) 

𝑣𝑜𝑑
∗ = 𝑉𝑛 − 𝑛𝑞𝑄𝑐 − 𝑛𝑑

𝑑𝑞𝑐

𝑑𝑡
                                                                                                                                                  (2)                   

در این تابع كنترلی  باشند.یكننده مهای استاتيکی كنترلگين nو  mهای وفقی دیناميکی و گين dnو  mdكه در این روابط 

كننده افت مرسوم داده شده است. در این سيستم پيشنهاد اضافه كردن  یك ترم مشتقی همراه با یك گين تطبيقی به كنترل

( كنترل خواهد شد. بعالوه تطبيقی PIكننده كننده دیناميکی )معادل با یك كنترلی یك كنترلدیناميك زاویه بار بوسيله

شود پایداری دیناميکی تقسيم توان حفظ شود. از كند، كه موجب میافت گذرا یك كنترل دیناميکی را ایجاد میبودن گين 

ای باید خود را با تغييرات شبکه هماهنگ كنند و طوری تنظيم شوند كه بتوانند نوسانات لحظه dnو  𝑚𝑑های جا كه گينآن

-ها بصورت آنالین اصالح شوند. برای این منظور، از كنترلت كه این گينموجود در سيستم را ميرا كنند، در نتيجه الزم اس

 .[8]ها استفاده شده استكننده شبکه عصبی تطبيقی خطی )آداالین( برای تعيين مقادیر این گين

 کاربرد آنهاو انواع اینورتر ها  -5

، منابع  acاز اینورترها بطور وسيعی در كاربرد های صنعتی استفاده می گردد. بطور مثال می توان به كنترل درایو موتور  

 توزیع، یشبکه با انرژی هایسيستم تركيب برای باید باال توان كاربردهای حاضر، حال در تغذیه بی وقفه و ... اشاره نمود.

 شبکه به LCفيلترها  كمك به باید قدت مبدل های ترتيب، این به. سازند برآورده را هشبک خاص استاندارد نيازمندی های

 .كنند حداقل دهند،می افزایش را سيستم كل یهزینه و اندازه وزن، كه پوشیچشم غيرقابل هایهارمونيك تا شوند متصل

 توان خروجی كيفيت آنکه بدون است هزینه حداقل با یشبکه به اتصال فيلترهای طراحی تحقيق، مهم موضوعات از یکی

 دسته كلی تقسيم می شوند : 2شود.اینورترها به  كاهش پيدا كند راه این در قدرت سيستم

 تکفاز  -1

 سه فاز -2

 دسته تقسيم می شوند : 4هر یك از انواع فوق بر حسب نوع كموتاسيون تریستور، به 

 اینورتر با مدوالسيون پهنای پالس  -1

 اینورتر رزونانسی  -2

 اینورتر با كموتاسيون كمکی  -3

 اینورتر با كموتاسيون تکميلی  -4

 زیر گروه دو به را اینورترها توان می كند می تغذیه آن را اینورتر كه باری و اینورتر تغذیه نوع لحاظ از كلی حالت همچنين در

 : كرد تفسيم

 . VSI ولتاژ منبع اینورترهای

 .CSI جریان منبع اینورترهای

گفته می شود و اگر جریان ورودی  VSI)4(اگر در اینورتر ولتاژ ورودی ثابت بماند ، به این نوع اینورتر ، اینورتر منبع ولتاژی 

 كاربردهای در بيشتر جریان منبع گفته می شود. اینورترهایCSI)5(ثابت نگه داشته شود به آن اینورتر منبع جریان 

 DC ورودی اینورترها این در دارد وجود باال توان بحث كه جاهائی در یا دارند كاربرد صنعتی بزرگ ماشينهای درایوهای

 .سينوسی است AC ولتاژ آن خروجی و باشد می جریان اینورتر

                                                 
4 Voltage source inverter 
5 Current source inverter 
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 این دو هر در باشد. می سينوسی AC جریان خروجی و DC ولتاژ ورودی یعنی باشد می برعکس ولتاژ منبع اینورترهای اما 

 سيستم باشند عالمت هم جریان و ولتاژ كه صورتی در یعنی باشد می دارا را سمت دو هر در انتقال قابليت توان اینورترها،

 كند. می عمل ركتيفایر بصورت سيستم باشند العالمت مختلف كه صورتی در و اینورتر بصورت

 (VSI)اینورتر های منبع ولتاژی   -5-1

 دسته تقسيم می شوند : 3خود به ( VSIاین منابع منبع ولتاژ )

 ) كوپالژ ترانسفورماتوری(6اینورتر تك فاز با ترانسفورماتور دارای انشعاب مركزی -1

 7اینورتر پل تکفاز -2

 8اینورتر پل سه فاز -3

 (CSI)اینورتر های منبع جریان   -5-2

تقریبا ثابت و مستقل از   dc كه در آن جریان منبعاینورتری است  ،اینورتر منبع جریان و یا بعبارت دیگر اینورتر جریان ثابت

 . است(VSI) مزدوج اینورتر منبع ولتاژ(CSI) شرایط اینورتر می باشد. اینورترمنبع جریان

 : از قرار زیر استCSI  مزایای

  به دليل اینکه جریان dc كنترل شده و محدود است ،آتش شدن ناخواسته تریستورها و یا اتصال كوتاه  ،ورودی

 شدن مدار مسائل جدی را به دنبال نخواهد داشت. 

  .به مدارهای كموتاسيون ساده تری نياز دارد 

 قادر هستند بارهای راكتيورا تغذیه نمایند بدون اینکه نياز به دیودهای كموتاسيون )هرزگرد (داشته باشند. 

 این در: سطحی دو اینورترهای :داد انجام خروجی سيگنال سطوح تعداد لحاظ از را تقسيم بندی توان می دیگر سوی از

 .می باشد منفی و مثبت خروجی سطح دو دارای خروجی موج شکل سيستم ها

. می گردد اضافه آنها مابين نيز صفر سطح موج شکل قبلی سطح دو بر عالوه سيسستمها این در كه: سطحی سه اینورترهای

 چندین تعداد با اینورترها این در: سطحی چند اینورترهای .می گيرد صورت اینورترها در ولتاژی حذف عمل انجام با كار این

 این. رسيد خروجی سيگنال در سطح چندین به توان می باهم عناصر این مناسب تركيب با كه پل بازوی هر در كليدی عنصر

 .[8]می باشد فيلترینگ سيستم ابعاد كاهش در عمل این فایده.  داد انجام توان می نيز اینورترها موازی اتصال با را عمل

 کاربرد های اینورتر -5-3

از نظر كاربرد اینورترها به دسته های مختلفی تقسيم می شوند. برای راه اندازی پمپ ها، فن ها،آسانسور،جرثقيل، نوارهای 

 و شتاور متغير و برای آسانسورنقاله ، دستگاههای اكسترودر و...... از اینورتراستفاده می شود. برای پمپ و فن از اینورترهای با گ

 بهره برداری ميکنند. PG نوار نقاله و جرثقيل از اینورتر با گشتاور ثابت و برای اكسترودرها از اینورتر با فيدبك

 :  دیگر كاربردهای آن به صورت زیر است

 منبع تغذیه 

تبدیل می كند. برق  AC سوختی به برقرا از منابعی مانند باتری، پانل های خورشيدی، یا سلولهای  DC اینورتر برق

خروجی را می توان به هر ولتاژی كه الزم باشد تبدیل كرد. ميکرو اینورترها مستقيما جریان را از پانل های خورشيدی به 

 به تبدیل توان این اینورترها از استفاده با كه هستند DC خروجی دارای خورشيدی پنل های .جریان متناوب تبدیل می كنند

AC شودمی.  

 

 

                                                 
6 Single phase center tapped inverter 
7 Single phase bridge inverter 
8 three phase bridge inverter 
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 .شوندمی تقسيم زیر نوع چهار به خروجيشان موج شکل نظر از اینورترها

 مربعی موج شکل به خروجی -1

 (معمولی) شده اصالح سينوسی شکل به خروجی -2 

 (ای پله) شده اصالح سينوسی شکل به خروجی -3

 خالص سينوسی شکل به خروجی -4 

 منابع برق اضطراری 

زمانی كه برق اصلی در دسترس   AC( جهت تامين برقUPS9اینورتر بعنوان منبع تغذیه اضطراری )استفاده از باتری و 

 .نيست. وقتی كه برق اصلی مجددا برقرار شد ، از یکسو كننده برای شارژ كردن باتری ها استفاده می شود

 گرمکن القائى 

کن القائى استفاده می شود. برای اینکار ابتدا برق اصلی از اینورتر ها برای باال بردن فركانس برق اصلی جهت استفاده در گرم

 .با فركانس باالتر تبدیل می كنند  AC را به DC تبدیل كرده و سپس بوسيله اینورتر برق DC یست به برق بامی 

  10انتقال انرژی به روشHVDC 

با  DC به برق AC رقهای زیاد و با تلفات كم(، ابتدا بانتقال مقدار زیادی انرژی در مسافت) HVDC در انتقال برق به روش

تبدیل می  AC ولتاژ باال تبدیل شده و به مکان دیگری منتقل می شود. سپس در محل دریافت، به كمك اینورتر آن را به برق

 .كنند

 درایو فركانس متغير 

با كنترل كردن فركانس برق   ACیك سيستم برای كنترل كردن سرعت چرخش یك موتورVFD  11درایو فركانس متغير یا

  .ال شده به موتور الکتریکی استاعم

 مدل مبدل -6

بار   است ینفرض بر ا شده و ارائه ینجادر ا يلترمدل مبدل و ف كهشده در نظر  LC يلترف یخروجبا سه فاز  ینورترمدار قدرت ا

 است: یرشرح زيين  شده كه به تع Sc، و Sa ،Sb يتگ یها يگنالمبدل توسط س يچينگحاالت سوئناشناخته است.

Sb = {
1,      if     s1      on       and    s4     off
0,      if     s1     off    and    s4     on   

                                                                                                                     (3)    

Sb = {
1,      if     s2      on       and    s5     off
0,      if     s2     off    and    s5     on   

                                                                                                                     (4)    

Sc = {
1,      if     s3      on       and    s6     off
0,      if     s3     off    and    s6     on   

                                                                                                                     (5)    

 بصورت زیر بيان كرد:تواند در فرم بردار  یو م

𝑆 =
2

3
(𝑆𝑎 + 𝑎𝑆𝑏 + 𝑎2𝑆𝑐)                                                                                                                                                    (6) 

𝑎وقتی   = 𝑒𝑗(2𝜋/3) توسطیف می شود تعر ینورترشده توسط ا يدولتاژ تول یخروج ییبردار فضا: 

𝑣𝑖 =
2

3
(𝑣𝑎𝑛 + 𝑎𝑣𝑏𝑛 + 𝑎2𝑣𝑐𝑛)                                                                                                                                             (7) 

توان به بردار حالت  یم است كه بردار ولتاژ بار viاز آن،  پس.می باشد  ینورتر،ولتاژ فاز ا𝑣𝑐𝑁و 𝑣𝑎𝑁 ،𝑣𝑏𝑁كه در آن 

 كرد: مرتبطرابطه زیر توسط  S يچينگسوئ
𝑉𝑖 = 𝑉𝑑𝑐𝑆                                                                                                                                                                                  (8) 

و با استفاده از معادله  Sc، و Sa ،Sb يتگ يگنالممکن از س يباتاست.با توجه به تمام ترك dc-linkولتاژ  Vdcكه در آن 

 .نشان داده شده است( 1)هشت بردار ولتاژ به دست آمده كه در جدول  يجهو در نت يچينگهشت حالت سوئ (7)

                                                 
9 Uninterruptable Power Supply 
10 High-voltage direct current 
11 Variable-frequency drive 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 سه فاز ینورترا یک یقابل دسترس و بردار ولتاژ برا یچینگحاالت سوئ -1جدول 

Vi Sc Sb Sa 

V0=0 0 0 0 

𝑣1 = 2/3𝑉𝑑𝑐 0 0 1 

𝑣2 =
𝑉𝑑𝑐

3
+

𝑗√3

3
𝑉𝑑𝑐 

0 1 1 

𝑣3 = −
𝑉𝑑𝑐

3
+

𝑗√3

3
𝑉𝑑𝑐 

0 1 0 

𝑣4 = −2/3𝑉𝑑𝑐 1 1 0 

𝑣5 = −
𝑉𝑑𝑐

3
−

𝑗√3

3
𝑉𝑑𝑐 

1 0 0 

𝑣6 =
𝑉𝑑𝑐

3
−

𝑗√3

3
𝑉𝑑𝑐 

1 0 1 

𝑣7 = 0 1 1 1 

كه  يدتوجه داشته باش .ینورتر استاز ا C، و A ،B ساقه های يچينگحاالت سوئ یندهنما  Sc، و Sa ،Sb يرهایمتغ ینجا،در ا

𝑣0 = 𝑣7 را نشان می ینورترا برایشده  يدبردار ولتاژ ممکن تول (2وجود دارد )شکل  تنها هفت بردار ولتاژ مختلف يجهو در نت

 .دهد

 
 .ینورترا برایشده  یدبردار ولتاژ ممکن تول(2)شکل

 در نظر گرفته یبا تنها هفت بردار ولتاژ مختلف به عنوان خروج یخط يرگسسته غ يستمس یكبه عنوان  ینورترا مقاله یندر ا

 يستمس یكتواند به عنوان  یم ینورترعرض پالس، ا يونمانند مدوالس يونمدوالس یها يكوجود، با استفاده از تکن ینبا اشده، 

تواند به عنوان بردار  یم ی،خروج یانجر𝐼𝑜و  یولتاژ خروج 𝑖𝑓، 𝑣𝑐يلتر ف  یانبردارجربا استفاده از نماد شود. مدل  يوستهپ

 یف شود:تعر صورت زیرو به  يانب ییفضا

𝑖𝑓 =
2

3
(𝑖𝑓𝑎 + 𝑎𝑖𝑓𝑏 + 𝑎2𝑖𝑓𝑐)                                                                                                                                                  (9) 

𝑣𝑐 =
2

3
(𝑣𝑐𝑎 + 𝑎𝑣𝑐𝑏 + 𝑎2𝑣𝑐𝑐)                                                                                                                                              (10) 

𝑖𝑜 =
2

3
(𝑖𝑜𝑎 + 𝑎𝑖𝑜𝑏 + 𝑎2𝑖𝑜𝑐)                                                                                                                                                (11) 

سلف و  یناميكد يفی برتوان با دو معادله، كه توص یمدل را م ینا ( ارائه شده است.3)شکل  یاگرامدر بلوک د LC يلترمدل ف

 ی:شده در شکل بردار يانب یالقايلتر معادله فبيان كرد.  خازن است یناميكد

𝐿
𝑑𝑖𝑓

𝑑𝑡
= 𝑣𝑖 − 𝑣𝑐                                                                                                                                                                    (12) 

 :يانب یرز صورتتوان ب یرا م یولتاژ خروج یناميکیرفتار د است. يلتراندوكتانس ف Lكه در آن 

𝐶
𝑑𝑣𝑐

𝑑𝑡
= 𝑖𝑓 − 𝑖𝑜                                                                                                                                                                      (13) 
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 صورت زیر بازنویسی شوند:حالت به  یفضا ميستس یكد به عنوان نتوان یمعادالت م ینا است. يلترخازن ف Cكه در آن 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴𝑋 + 𝐵𝑣𝑖 + 𝐵𝑑𝑖𝑜                                                                                                                                                           (14) 

 :كه ییجا

𝑋 = [
𝑖𝑓

𝑉𝑐
] , 𝐴 =  [

0
−1

𝐿
1

𝐶
0

] , 𝐵 = [
1

𝐿
0

] ,     𝐵𝑑 = [
0

−1

𝐶

]                                                                                                       (15)  

اختالل  یكبه عنوان  ioكرد و ( محاسبه 7با استفاده ) را vo توان یكه م یحال يری شده، دراندازه گ Vcو  if يرهایمتغ

است  Vc یولتاژ خروجيستم س در نظرگرفته، خروجیرا ثابت و شناخته شده  Vdcمقدار كار  ینا شود. یم بررسی ناشناخته

 شده است. معادله حالت نوشته یكو به عنوان 
𝑉𝑐 = [0 1]𝑋                                                                                                                                                                         (16) 

 
 LCمدل فیلتر  (3)شکل 

 یشنهادیپ یش بینپ یکننده  یمتنظ-7

 یمناسب برا دیناميکی یعپاسخ سر يلبه دل ینارائه شده است. ا پایان نامه ینكنترل مبدل قدرت در ا یبرا MPCاستفاده از 

كنترل و  جهت يرهرد چند متغامويرخطی ، غحاالت و  يودها، ق يستمانواع س درتوان آن را  یم است. يستمنوع از س ینكنترل ا

به تا  ینهتابع هز یكفرموله شده است به عنوان  يستمرد نظر از سرفتار موی و به راحتی گنجاند. ساز يادهآسان پ با اجرای

و داشته باشد  ولتاژ مختلف یتنها هفت بردار خروج دتوان یمكه فقط  ینورترمهم در ا یت هایمحدود كار در این حداقل برسد.

سازد در نظر گرفته شده می ممکن  MPC یساز ينهبه ینحل مشکل آنال یو آن را برا یت هامحدود یناز ا ی بردبهره م

برای  پيش بينافق  یك شده كهمطلوب استفاده  تحریكو انتخاب  ينیب يشپ یطرح كنترل، مدل حلقه باز برا یندر ا است.

 ينهو تمام به شود یاعمال م ينهبه یككه تنها عنصر اول از دنباله تحر یمعن ینبه ا ینا. [9]كند یفراهم م كنترل  بازخورد

با سه فاز  ینورترا یك یبرا يشنهادیپ ينیب يشكنترل پ یاگرامبلوک دمی شود. محاسبه یزمان نمونه بردار در دوباره یساز

 نشان داده شده است. (4) در شکل LC يلترف یخروج

 
 ینب یشکنترل پ یاگرامبلوک د (4)شکل
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همانطور  يد می كند،تول ینورترهمه بردار ولتاژ ممکن كه ا یبرا vc(K + 1) یبعدبرداری آنی  در نمونه یولتاژ خروج مقدار

 یبه دست آمده برا ينیب يشهفت پ ینورتربردار ولتاژ توسط ا ينهبه viانتخاب  یبرا. نشان داده شده است (1) كه در جدول

VC (K + 1)  ینهتابع هز یكبا استفاده از g شده است.بردار ولتاژ یسهمقا Vi و سپس  را  تابع ینا رساند یبه حداقل م

، همانطور  یبعد یدر لحظه نمونه بردار ینه رارساند تابع هز یحالت است كه به حداقل م ييرانتخاب شده و متناظر با آن تغ

و رفتار مورد نظر از  ياندر مختصات متعامد با ب g ینهتابع هز یك، مقاله یندر ا. نشان داده شده است (1) كه در جدول

 ی به حداقل رساندن خطا در ولتاژ خروج ی: برايمنك یانتخاب م يستمس

(17) 
 

𝑣𝑐ولتاژ بردار مرجع  یخروج یو موهوم يقیقسمت حق v * cβو  V * cαكه در آن 
 vcβو  vcαكه  یدر حالاست،  ∗

به منظور به دست آوردن  ینهتابع هز ینا باشد. یم vc(K + 1ولتاژ ) یخروج ينیب يشبردار پ یو موهوم يقیقسمت حق

تابع در نظر گرفته، مانند  ینتوان در ا یرا م یاضاف یها یتحال، محدود ینولتاژ انتخاب شده است. با ا یخطا ینكمتر

خالصه  یرتوان در مراحل ز یكنترل را م یاستراتژ این.يفط یو شکل ده سوئيچينگ  كاهش فركانس یان،جر یها یتمحدود

 .[10]شده است

 .g ینهتابع هز یك یفتعر •

 ممکن آن. یضمدل از مبدل و حاالت تعو یكساخت  •

 .ينیب يشپ یمدل از بار برا یكساخت  •

 نتایج حاصل از شبیه سازی -8

 / MATLABبا استفاده از ابزار نرم افزار  یخط يرو غ یمقاومت ی بارهاینشان داده شده برا يستمس یساز يهشب

SIMULINKدر  يستمس یپارامترها. انجام شد سه فاز ینورترا یك یشده برا يشنهادكنترل پ یاستراتژ ی، به منظور بررس

 آورده شده است. (2) جدول
 یستمس یپارامترها (2)جدول 

 مقدار سمبل پارامتر

 DC Vdc 520 [V]ولتاژ لينك 

 C 40 [μf] فيلتر خازنی

 L 2.4 [mh] فيلتر اندوكتانسی

 Ts 33 [μs] یزمان نمونه بردار

 نشان داده شده است. (5اهمی در شکل) 3مقاومت بار  یك یارائه شده در عملکرد حالت ماندگار برا ينیب يشكنترل پ رفتار

 233روی ولتاژ مرجع  دامنه نشان داده شده است.( 6در شکل ) Ω 23مقاومت بار  یك یبرا یدارحالت پا ياتعمل ين،همچن

 ين،همچنشود. یداده م یشبا اعوجاج كم نما ينوسیس یولتاژ خروج همينبرای هرتز است.  53و فركانس يم شده تنظ ولت

  است. یبار متناسب با ولتاژ خروج یانجر ی،با توجه به بار مقاومت
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ولتاژ:   THDاهمی که  3با بار  ولت 222دامنه مرجع  یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشبیج نتا (5) شکل

2771٪ 
 

 
ولتاژ:   THDاهمی که  22با بار  ولت 222دامنه مرجع  یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشبیج نتا (6) شکل

1771٪ 

 
 

 .یبا بار مقاومت یولتاژ خروج ییرتغ یساز یهشب یجنتا (7)شکل 

مقدار ولتاژ  یشكه، افزا یمعن ین. به اتمتناسب اس THDمعکوس با  یكه ولتاژ خروج ها در شکل نشان داده شده كه

 ارائه شده است. ينیب يش، منجر به بهبود عملکرد كنترل پR = 3Ωی ، و كاهش بار مقاومتولت 333تا  233 ينب ی،خروج

 3بار  یككه  يمنشان داده شده است. فرض كن (8) گام بار از بدون بار به بار كامل در شکل یك یبرا يستمس یرفتار گذرا

يير بار تاثير تغ از این "A"فاز  یكه ولتاژ خروج یددمی توان  يجهتوان در نت می متصل شده است. يهثان 3.35در زمان  اهمی

 .[11]نمی گيرد
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 گام بار از بدون بار به بار کامل یک یبرا یستمس یرفتار گذرا (8)شکل 

كه دستگاه كنترل  يدداشته باش می گذارد.توجهيه تاثير ثان يلیم 3.7حدود  یگردو فاز دی ولتاژ خروجبر روی در بار  ييرتغ اما

 .می كند جبران با اعوجاج كمرا گذرا حالت از  یبه سرعت افت ولتاژ ناش

 یخط يربار غ یك به عنوان (9)، نشان داده شده در شکل C = 3000μFو  R = 20Ω یربا مقاد یودد كننده پل یکسو

 ه است.استفاده شد

 
 یخط یربه عنوان بار غ یودد پل استفاده یکسوساز (9) شکل

نشان داده شده ( 13)در شکل  یخط يربار غ یك یارائه شده در عملکرد حالت ماندگار برا ينیب يشرفتار دستگاه كنترل پ

 ينوسیسو شکل شده  یفتحر ياربار بس یها یان، اما هنوز هم جرمی دهدارائه كم را اعوجاج  یولتاژ خروج ینجا،در ا است. 

 است.داری اغتشاش 

 
 :THD ولت: 222دامنه ولتاژ مرجع  یکو  یخط یربار غ یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشب یجنتا (12)شکل

4.70٪ 
 یخط يربار غ یك به كه ارائه شد یزمان يجهنت ینبار با توجه به ولتاژ نامتعادل در ا یها یانعدم تعادل قابل توجه در جر

همانطور  يه(،ثان يکروم TS = 10داد) باالتر بهبود یفركانس نمونه بردار یكتوان با استفاده از  یرا م يجهنت ینا متصل است.

 يلبه دل یساز يادهپ یراه حل ممکن است برا ینا ی،سخت افزار یساز يادهدر پ اما نشان داده شده است. (11) كه در شکل

مقدار  یشافزای،مقدار فركانس نمونه بردار ييربدون تغ يستم،س ییبهبود كارا یبراباشد.   دشواری سخت افزار یها یتمحدود

 .ممکن است خازن يلترف
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و زمان نمونه  ولت 222مرجع  ولتاژ دامنه ی،خط یربار غ یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیجنتا یساز یهشب (11)شکل 

 THD :2718٪یه، ثان یکروم TS = 10   یبردار

 

 یمختلف ولتاژ خروج یربا مقاد یخط ير،  بار غR = 80Ω، و R = 10Ω ،R = 40Ωمقدار مقاومت، به عنوان مثال  ييراثر تغ

. یابد یم یشافزا یخط يربار غ یكو كاهش مقاومت  یولتاژ خروج یشبا افزا THD كه.نشان داده شده است (12) در شکل

كننده  مقاومت منجر به بهبود عملکرد كنترل یشو افزا ولت 233و  153 ينب ی،مقدار ولتاژ خروج یشكه، افزا یمعن ینبه ا

عملکرد  ینکهبا توجه به امی شود.  ٪1.84 رابرب THD یراز R = 40Ωو  VC = 150Vعملکرد كنترل در  ینبهترمی شود. 

 یبررس های از آزمون یدارد، برخ یبستگ ينب يشپ استفاده شده برای مدل یپارامترها به ياربس ينیب يشدستگاه كنترل پ

 یمعرف ينیب يشدر مدل پ حقيقی مقدار از ٪153+  و ٪53-خطا در مقدار خازن،  یك .پارامتر ارائه شده است یرخطا در مقاد

 (14( و )13های ) همانطور كه در شکل ی داردمتصل است، خطا در مدل اثر كم یبار مقاومت یككه مبدل به  زمانی شد.

قابل توجه است اما  یمتصل، اعوجاج در ولتاژ خروج یخط يربار غ یككه به  یحال، هنگام ینا نشان داده شده است. با

 .[12]داده شده است ننشا (16( و )15های ) عملکرد دستگاه كنترل هنوز هم خوب است، همانطور كه در شکل
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 .یخط یربا بار غ یولتاژ خروج ییراتتغ یساز یهشب یجنتا (12)شکل

 
که خطا در  یزمان Ω 22با بار ولت  222مرجع  ولتاژ دامنه یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشبیج نتا (13) شکل

 THD :2762٪است.  یواقع مقداردرصد از  52-مقدار خازن 
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 یککه  یزمان Ω 22با بار  ولت  222مرجع  ولتاژ دامنه یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشب یجنتا(14) شکل

 THD: 1.01٪است.  یواقع مقداردرصد از  152خطا در مقدار خازن + 

 
که خطا  یزمانولت   222مرجع  ولتاژ و دامنه یخط یربار غ یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشب یجنتا(15) شکل

 THD: 4.44٪است.  یواقع مقداردرصد از  52-در مقدار خازن 

 
که خطا  یزمانولت   222مرجع  ولتاژ و دامنه یخط یربار غ یک یبرا یداردر حالت پا یانو جر ی: ولتاژ خروجیساز یهشب یجنتا(16) شکل

 THD: 4.98٪است.  یواقع مقداردرصد از  152+در مقدار خازن 

 

 گیرینتیجه

 حالت ماندگار یبمنظور بهبود پارامترها LC لتريبا ف نورتریا كی یدر كنترل ولتاژ خروج تركيبیكنترل كننده  كی یريبکارگ

ضروری می نماید كه بتواند تمام جوانب سيستم خروجی و ورودی سيستم را با توجه به تقاضا توان، جریان و ولتاژ نمونه 

نترلر هيبریدی )تركيبی( برداری كرده و حداكثر توان را به خروجی ارائه دهد. بنابراین در این پایان نامه هدف طراحی یك ك

، مقدار پيك و مقدار موثر THDبمنظور كنترل ولتاژ خروجی اینورتر با بهبود پارامترهای حالت ماندگار ولتاژ خروجی از جمله 

نسبت به كنترل كننده های كالسيك تحت شرایط قطع و وصل بارهای مختلف از جمله بارهای  در مقایسه با سيگنال مرجع،

 ینورترا یك یو ساده برا یدطرح كنترل جد یك، مقاله یندر اهمچنين تضمين پایداری سيستم می باشد. خطی و غيرخطی و

با  ينو همچن یخط یولتاژ خوب با بارها يمتنظ يشنهادیدهد كه طرح پ ینشان م یجارائه شد. نتا LC يلترف یسه فاز خروج

 يازمدوالتور مورد ن یكبه  يدی،توسط كنترل تول يمبه طور مستق یودرا يتگ يگنالس .ی را تضمين می كندخط يرغ یبارها
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 یاجازه م كه یانلقه جرحبا كنترل  ی ، بدون استفاده از ساختار كنترل آبشارشده كنترل يمبه طور مستق یولتاژ خروج است.

 يهبا استفاده از شب يستمس یپارامترها مقدار اثر خطا درداشته باشد.  كنترل ولتاژیع برای سردیناميکی پاسخ  یكدهد تا 

به ی كه خط يرغ یو بارها یخط یبا بارهاقرار گرفته  خازن مورد مطالعه مقدار در ٪153+  و ٪53- یبا خطاها یحت یساز

قدرت با در نظر  یكنترل مبدل ها یمتفاوت برا یکردرو یك ين ارائه شدهب يشكنترل پیافته ایم.  دست ولتاژ خوب يمتنظ یك

با فركانس  ییها يستمس یروش قابل اجرا برا استفاده شده است. اینكنترل  یبرا یزپردازندهگسسته مبدل و ر يعتگرفتن طب

 .كنترل شود يریعمده با هر نوع مبدل و متغ ييراتتواند بدون تغ یمختلف است و م یها
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