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خودروهاي همزمان  ناشي ازشارژ افت ولتاژ ناگهاتيجبرانسازي  تنظیم کننده ولتاژ دینامیکي جهتبررسي عملکرد 

 و بهبود کیفیت توان برقي به شبکه

 

 

کیفیت توان در سالهاي اخیر به طور جدي مورد توجه موسسات برق و مصرف کنندگان در برخي از کشورها قرار گرفته است.عامل  - چکیده

اصلي ضرورت باز نگري مساله ،گسترش بکار گیري تجهیزات جدید الکترونیکي جدید  مانند شارژر خودروهاي الکتریکي در شبکه ها است.در 

هاي الکتریکي که جایکزین مناسبي براي خودروهاي با سوخت فسیلي هستند پرداخته مي شود. شارژخودروهاي این مقاله به بررسي خودرو

ان نالکتریکي به صورت کنترل نشده و رندم مي تواند باعث افزایش تلفات توان ،افزایش بار و نوسان ولتاژ شود که همه این ها به قابلیت اطمی

آسیب مي رساند . استفاده وسیع و همزمان تعداد زیادي ازشارژرهاي خودروهاي برقي که داراي ادوات شبکه هاي هوشمنددر حال توسعه جدید 

الکترونیك قدرت هستند باعث نوسسان ولتاژ شبکه  مي شود در نتیجه کیفیت توان در کل شبکه تضعیف گردد لذا فیلترهاي تنظیم کننده ولتاژ 

مبارزه با افت ولتاژ ناگهاني و بهبود کیفیت توان توسعه یافته اند . در این مقاله ابتدا ساختمان  دینامیکي به عنوان راهکاري مناسب در راستاي

شارژرهاي مورد استفاده براي خودروهاي برقي و روش هاي معمول شارژاین خودروها مورد بررسي قرار مي گیرد وساختمان بازیاب دینامیکي 

 بر روي یك سیستم نمونه مورد بررسي قرار مي گیرد .  MATLAB/SIMULINKا استفاده از ولتاژ براي جبران سازي افت ولتاژ ناگهاني ب

 .كيفيت توان ، خودروهاي برقي ، افت ولتاژ ناگهاني ، فيلتر بازياب ديناميكي -كليد واژه

 

 مقدمه -1

با توجه به بحران نفت وافزايش قيمت سوخت فسيلي در چند 

 سال اخير به ويژه در كشورهاي صنعتي ، موضوع جايگزيني

برقي مورد باخودروهاي اتومبيل هاي كنوني ) احتراق داخلي ( 

توجه به رشد روز افزون  از طرفي با توجه جدي قرار گرفته است و

غيرخطي درسيستم قدرت مصرف انرژي الكتريكي ورشد بارهاي 

وارائه توان الكتريكي باكيفيت  بهينه از اين سيسنم ، بهره برداري

باال از مسائل مهم مهندسي برق مي باشد . با توجه به تمايل روز 

بيني مي شود در سالهاي آتي  افزون به خودروهاي برقي پيش

تعدادزيادي از اين خودروها استفاده شوند . از آن جايي كه اين 

از باتري ها با ظرفيت ذخيره انرژي  دروها نيازمند استفادهخو

بسيار باال هستند ، شارژ اين باتري ها در مقياس وسيع  بار 

الكتريكي بزرگي را بر  روي سيستم تحميل مي كند  از اين رو 

استفاده از اين خودرو تاثيرات زيادي بر روي منحني بار عملكرد 

[ .عالوه براين 1و2وطراحي سيستم قدرت خواهد داشت ]

مطالعات اخير نشان مي دهد كه اين خودروها در هنگام پارك 

[ اين موفقيت 4و3]شده اند مي توانند به شبكه توان تزريق كنند 

جديد و پيش بيني رشدخودروهاي برقي مسائل جديدي در مورد 

 كيفيت توان شبكه خصوصا در جاييكه 

 

 

[ از طرفي 4و2ي نمايد ]پاركينگ ها متمركز شده اند را ايجاد م

خود روها نياز به شارژ دارند  واز طرفي ديگر بايد در لحظات پيك 

بار توان به شبكه تحويل نمايند . ساختمان شارژها بستگي به 

كشوري دارد كه ماشين در آن توليد شده است اما اكثر آنها از 

  CD/ CDركتيفاير تك فاز يا سه فاز كه توسط يك كانورتر 

[ .شارژ خودروها ي 6و5ي شوند تشكيل شده است. ]تغذيه م

برقي عموما تجهيزات غيرخطي براي سيستم قدرت محسوب مي 

شوند . در هنگام استفاده وسيع از آنها باعث افت ولتاژ شبكه مي 

شود كه باعث تضعيف كيفيت توان  در سيستم مي شوند . در 

ي شارژ پارگينگ ها آينده با افزايش تعداد خودروها ي برقي و

 7آنها مشكالت كيفيت توان خودروها ي برقي بارزتر مي شود ] 

[. گردد لذا فيلترهاي تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي به عنوان 

راهكاري مناسب در راستاي مبارزه با افت ولتاژ ناگهاني و بهبود 

 كيفيت توان توسعه يافته اند

 

 

 2مهديه اسالمي، 1يد فاريابيمح

  h13_faryabi@yahoo.com . آزاد اسالمي واحد كرمان برق قدرت  ،دانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد 1

 mahdiyeh_eslami@yahoo.com   آزاد اسالمي واحد كرمان استاديار، دانشگاه  2
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 معرفي خودروهاي برقي :  -2

 بطوركلي خودروهاي برقي به سه دسته تقسيم مي شوند : 

(:اين خودروها داراي موتور الكتريكي  EVخودروهاي الكتريكي ) -

به همراه باتري هايي براي تامين انرژي الكتريكي بوده واز انرژي 

باتري ها هم به عنوان نيروي محركه موتور الكتريكي خودرو وهم 

اير تجهيزات استفاده مي شود. براي تامين انرژي الزم براي س

باتري ها مي توانند هم از طريق اتصال به شبكه برق و هم از 

انرژي ترمز خودرو وحتي از منابع الكتريكي غير شبكه نظير پيل 

 هاي خورشيدي شارژ شوند .

اين خودروها هم  (: HEVخودروهاي الكتريكي هيبريدي ) -

تا 1با باتري كافي )داراي موتورسوختي و هم داراي موتور برقي 

كيلووات ساعت( با قابليت ذخيره انرژي از موتور سوختي وترمز 3

خودرو هستند. باتري در زمان مورد نياز به كمك خودرو مي آيند 

تا نيروي كمكي توليد كنند يا در سرعت هاي پائين ، با خاموش 

 شدن موتور سوختي ، نيروي محركه خودرو را تامين نمايند.

 (:PHEVالكتريكي هيبريدي قابل اتصال به شبكه  )خودروهاي  -

اين خودروها كه براي از بين بردن معايب خودروهاي برقي 

هيبريدي طراحي شده اند، قابل شارژ از شبكه بوده و در نتيجه 

نياز به باتري هاي بيشتري نسبت به آنها دارند ، در اين خودروها 

 دارد . ، سيستم موتور سوخت فسيلي به طور كامل وجود

  برقي خودروهاي شارژرهاي كاركرد اصول -3

براي  مختلف كاركرد قوانين با شارژر نوع سه حاضر حال در

 از شارژرها اول نوع [ 13 ].شوند مي استفاده برقي خودروهاي

 وچاپر كنترل غيرقابل ركتيفاير ,قدرت فركانس ترانسفورماتور

 و مي باشند بزرگ اندازه نظر از شارژرها اين .اند شده تشكيل

 تبديل بازده و كنند مي تزريق شبكه به زيادي هارمونيكي جريان

 [15دارند.] پاييني

 با ركتيفايركه ,قدرت فركانس ترانسفورماتور از شارژرها دوم نوع 

DC/DC ايزوله كانورترترانسفورماتور و فاز سه كنترل قابل غير 

 (1 )شكل در نوع شارژرها ساختاراين .اند شده تشكيل ,شده

 توان مي شارژرها نوع اين ,خصوصيات از .است شده داده نمايش

 ,مناسب ديناميكي خصوصيات DC سمت در ولتاژ كم ريپل به

 جريان ,تجهيزات كوچك اندازه,باال فركانس ايزوالسيون

 تبديل بازده ( و   % 30 سمت شبكه )تقريباً در زياد هارمونيكي

 شارژرها از نوع اين جريان موجاشاره كرد.شكل  توان مي آنها كم

 يافته بهبود زيادي مقدار جريان و به بزرگتر اول نوع به نسبت

 و 5 خصوصاً بزرگتري فرد مرتبه هارمونيكي THDداراي  گرچه

 [13باشند ] مي 13 و 11 و 7

 
 كنترل قابل غير ركتيفاير با شارژرهاي ساختار ) : 1)شكل         

 ايزوله DC/DC كانورتر PWM   ركتيفاير  از شارژرها سوم نوع

 نوع اين .اند باال تشكيل شده فركانس تراسفورماتور با شده

 شارژرها نوع اين هزينه اند شده داده ( نشان (2 شكل در شارژرها

 مزاياي ,وجود اين با .يابد افزايش مي    PWM از استفاده دليل به

 كم هارمونيكي جريان ,باال توان , ضريب ,شارژرها اين به مربوط

 جريان شبكه سمت در %5 از كمتر شبكه جريان سمت در

 ,تجهيزات كوچك اندازه ,باال فركانس ايزوالسيون ,كم هارونيكي

تبديل  بازده و مناسب ديناميكي خصوصيات ,كم ريپل خروجي

 باال مي باشد .

 
 PWMمبناي  بر شارژر ساختار (: 2) شكل

 برقيروش هاي شارژ خودروهاي  -4

 بحث اجراي براي الزم زيرساختهاي كه هنگامي: فوري شارژ -

 شارژ زمان تغيير به تمايلي مصرفكننده نباشد، فراهم پاسخ تقاضا

 رسيدن محض به مصرفكننده بنابراين .ندارد برق خود خودروي

 بازهي از قضا .ميزند شارژ به را خود خانه،خودروي به كار محل از

 ترتيب بدين و داشته انطباق بار با پيك خانه به بازگشت زماني

 .مي آيد به وجود بار پيك افزايش

 تعويق به براي ساده و ارزان حل راه يك:زماني تاخير با شارژ-  

 استفاده تايمر يك از كه است اين خودروها باتري انداختن شارژ
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 مي نمايد، مراجعت خانه به كننده كه مصرف هنگامي تا شود

 تاخير يك با شارژ فرآيند اماشروع بزند برق به را خود خودروي

 ساعات به پيك ازساعات ميشود، تنظيم تايمر توسط كه زماني

 اين كه بهره وري است شده [ اشاره15] در .نمايد تغيير غيرپيك

 زمان كنندگان مصرف كه ميشود بيشتر هنگامي روش

 .نگيرند نظر در خود خودروي شارژ براي را تاخيريكساني

 بردار بهره آخر، سناريوي ناوگان :  در بهره بردار مديريت با شارژ -

 را خودروها شارژ نحوه تعيين مسؤوليت تجميع كننده ناوگان يا

 شارژ نحوه ي براي خودرو مالك خواسته هاي.ميشود عهدهدار

 بهره بردار با كه قراردادي مفاد ازطريق نقليه اش وسيله ي باتري

 هرگاه .مي شود لحاظ نموده است، منعقد تجميع كننده يا ناوگان

 برنامه يك شود،تجميع كننده وصل شبكه به الكتريكي خودروي

 تا و آغاز زمان اتصال از كه مي گيرد نظر در خودرو براي شارژ

 ذكر تاكنون آنچه.مي يابد تداوم شبكه از انفصال تخميني زمان

 با مي گرددكه بر الكتريكي خودروهاي هماهنگ شارژ به شد

صورت  قدرت شبكه بر بارها نوع اين نامطلوب اثرات كاهش هدف

 ديگري مطلوب اثرات مي تواند الكتريكي خودروي اما .مي گيرد

 ساعات در ميتواند خودرو آنكه جمله از .آورد شبكه فراهم براي

 ذخيره خود باتري در را برق است، برق ارزان قيمت كه كمباري

 و نموده

 تحويل شبكه به را آن باالست، برق كه قيمت پرباري ساعات در

 .دهد

 ساختار كنترلر -5

 6ساختار اصلي يك فيلتر تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي كه از 

 ( نشان داده شده است.3قسمت تشكيل شده در شكل )

 
 ساختار فيلترهاي تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي ( 3شكل )

 مي DC ذخيره انرژي واحد اين كار :نرژي ا ذخيره واحد -1

 مغناطيسي شده ذخيره انرژي باطريها انباره طيارها، چرخ از.باشد

انرژي  ذخيره ابزارهاي بعنوان ميتوان خازنها و ابر رساناها ابر

 فيلتر تنظيم كننده نياز مورد اكتيو توان واحد اين.كرد استفاده

 [16مي نمايد.] تامين سازي جبران زمان در ولتاژ ديناميكي را

 خازن يك در فيلتر تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي از :خازن -2

DC ولتاژ داشتن از اطمينان بزرگ، براي DC ورودي به قوي 

 .شود مي استفاده اينورتر

 DC شده انرژي ذخيره شده استفاده اينورتر سيستم :اينورتر -3

 .كه(VSI) ولتاژ منبع اينورتر مي كند تبديل AC لت حا به را

 بوسيله ترانسفورماتور افزاينده، باشد، باالمي جريانو  پايين ولتاژ

 . كنند مي جبران باررا ولتاژ

 شكل    يك به PWM موج شكل تغيير فعال براي غير فيلتر -4

 اين به رسيدن براي .است استفاده شده فيلتر از سينوسي موج

 از توليدي را هاي قسمت ناخواسته هاي بايستي هارمونيك هدف

از فيلتر  حاصل هارمونيكي VSI اعوجاج توانيم مي .ببرد بين

 ولتاژ برروي ، اين فيلترها بواسطه تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي را

 [16برد.] از بين شده جبران خروجي

 از حفاظت اينورتر براي سوئيچ اين از By Pass: سوئيچ -5

 وقوع زمان در .است استفاده شده خطا شرايط در باال جريانهاي

دست فيلتر تنظيم  پايين قسمت در اتصال كوتاه يا خطا يك

 تا ، دهد مي تغيير را كليد كننده ولتاژ ديناميكي وضعيت اين

نيمه  هاي سوئيچ ميان از عبوري زياد قبال جريانهاي در اينورتر

اينورترهاي فيلتر تنظيم  از اي دسته در.شود محافظت هادي

دريافت  براي اي كننده محدود كننده ولتاژ ديناميكي عامل

 سري در ترانسفورماتور ثانويه و اوليه پيچ سيم در نامي بار جريان

 پاس باي كليد خط باالتر براي جريانهاي.دارد وجود شده گفته

 .دارد عهده بر را قدرت الكترونيك حفاظت وسايل

 دو از يكي فاز، سيستم سه يك ولتاژ در تزريق ترانسفورماتور -6

 اول حالت .شود مي مطرح نياز ولتاژ مورد تزريق براي زير حالت

 فاز. ترانس سه يك دوم وحالت فاز تك سه ترانسفورماتور

اتصال همزمان شارژرخودروهاي برقي ناشي از  افت ولتاژ ناگهاتي

 فازمدلسازي كوتاه سه اتصال يك بوسيله بار، ترمينال به شبكه در

 بار ولتاژ .است داده شده نشان (3 ) شكل در آن كه است شده

 عبور Sequence Analyzer ميان از و شود مي گيري اندازه

 (Vref) مرجع ولتاژ با شده اندازه گيري ولتاژ دامنه .ميكند

 هاي سوئيچ به آن كنترل تكنيك با  PWM   مي شود مقايسه

ولتاژ  يك بار ترمينال در نهايت در و شود مي اينورتر اعمال

 در فركانس چاپينگ .شود مي هرتز توليد55فركانس با سينوسي

 كننده كنترل بوسيله اينورترIGBT باشد  مي كيلوهرتز كم رنج
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PI يك مقدار در بار ترمينال ولتاژ اين روش در و شود مي كنترل 

 .شود داشته مي نگه پريونيت

 بعنوان ابزار شده داده نشان (2 ) شكل در كه PI كننده كنترل

 خطاي اساس مقدار بر آنها كنترل كه باشد مي كارخانه يك مهم

 تنظيم مقدار شده و گيري اندازه واقعي ورودي بين اختالف(

 كننده كنترل مزيت .مي باشد آن مقادير انتگرال و خروجي )شده

Proportional Puls Integral انتگرال قسمت كه است اين 

 .شود مي خطا رسيدن صفر به باعث پله ازاي ورودي گيرش،به

 خروجي بلوك و Vin وVref بين اختالف PI كننده ورودي كنترل

 فاز پس فاز يا پيش زاويه به كه باشد مي δ زاويه كننده كنترل

 :است بصورت زير خطا خروجي .شود مي اضافه فاز سه
Vref = 1pu                                                           (1)  

Vref –Vin                                         
Vinپريونيت حسب بر بار ترمينال : ولتاژ  

 PWM شده توليد سيگنال با كه وقتي كننده كنترل خروجي

 انجام بطور مطلوب را قدرت كليدهاي آتش مراحل شد مقايسه

 دهد. مي

 
 كنترل ساختار (: 4شكل)

 هر فاز زواياي و شود مي اعمال  PWM   به شده مدوله زاويه

 كند مي پيدا شيفت زير بصورت
Va=Sin (wt+ δ)                                            (2) 

       (3                              ))   125  Vb= Sin (wt+ δ +           

    (4(                                    )245  Vc= Sin (wt+δ+       

 بعنوان فيدبك را بار ولتاژ مقدار تنها كننده كنترل روش اين در  

 است. گرفته نظر در

 سيستم فيلتر تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي و پارامترها-6

سيستم فيلتر تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي                      الكتريكي مدار مدل 

 جدول در سيستم پارامترهاي .است شده نشان داده (3 ) شكل در

 .مي باشد  (1)

 
 آن كنترل سيستم و فيلتر تنظيم كننده ولتاژ  (: 5شكل)

 

  پارامترهاي فيلتر تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي :(1 ) جدول
Standards System 

Quamtities 
S.NO 

 

IGBTbased,3arms,6puls 
Carrier frequency=108, 

Sample Time=5us 

Inverter 

Specifications 
1 

R=0.001ohms 

L=0.005H 
 

Transmission 

Line 

Parameter 

2 

KP=0.5 
KI=50, Sample 

Time=50us 

PI Controller 3 

 

 شكل بار در ترمينال در فاز سه خطاي يك ايجاد از ناشي ولتاژ افت

 مي عبور و گيري شده اندازه بار ولتاژ .است شده داده (نشان3 )

 با شود مي مقايسه و مقدارشSequence Analyzer يك از كنند

سيستم فيلتر تنظيم  مداري مدل 3 ) شكل)  (Vref) مرجع ولتاژ

 .باشد مقاله  مي انتهاي در شده كننده ولتاژ ديناميكي تست

 نشان داده (4 ) شكل در مطلب افزار نرم با سازي شبيه دياگرام

 عبور از پس كه 50HZ و kv 13 ژنراتور شامل سيستم .است شده

 ويك Y/Δ  KV 115/13نسفورماتور ترا يك به انتقال خط از

 .شود وصل مي  KV،Y/Δ 11/115 ترانسفرماتور

سيستم فيلتر  روي بر ها سازي شبيه سازي جزئيات شبيه نتايج

 مي مطلب سيمولينك شده د تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي تست

ناشي از  ناگهاتي ولتاژ افت براي جبران سيستم كارآيي .باشد

 منابع ظرفيت با اتصال همزمان شارژرخودروهاي برقي به شبكه

DC شده آناليز بار نياز مورد ولتاژ به براي رسيدن مختلف 

 هنگام در DC انرژي ذخيره منبع شديد مطالعه اثر براي.است
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 خطاي سازي يك ناگهاتي است .در اين شبيه افت ولتاژ جبران

 در كه كنيم مي ايجاد اهم R=0.66 مقاومت با X نقطه در فاز سه

 از خطا اين براي گذرا زمان و % 16.75 ناگهاتيولتاژ  افت نتيجه

 .است شده داده ( نشان7) شكل در كه باشد ثانيه مي .6 تا .4

 شكل شبيه سازي بدون فيلتر تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي در

حضور فيلتر تنظيم  2با2( 7است.در شكل ) شده داده (نشان8)

با  ميكروفاراد 755كننده ولتاژ ديناميكي و ظرفيت خازن

 .K V 1/3 ابزارهايانباره انرژي

 

 
 

 (: نمايش خطاي گذرا بدون فيلتر6شكل)

 

 خطا و بار مشخصات :(2 )جدول
Standards System 

Quamtities 
S.NO 

R=0.66 Fault 

Resistance 
1 

ActivePower=10KW 
InductiveReactive 

ower=400KVAR 

Load.1 2 

Active 

Power=10KW 
Inductive Reactive 

power=400KVAR 

Load.2 3 

 

 
 (: نمايش افت ولتاژ بعد از نصب فيلتر7شكل)

استفاده وسيع و همزمان تعداد زيادي   گیري: نتیجه -7

ازشارژرهاي خودروهاي برقي كه داراي ادوات الكترونيك قدرت 

هستند باعث نوسان ولتاژ شبكه  مي شود در نتيجه كيفيت توان 

در كل شبكه تضعيف گردد لذا فيلترهاي تنظيم كننده ولتاژ 

ديناميكي به عنوان راهكاري مناسب در راستاي مبارزه با افت 

ولتاژ ناگهاني و بهبود كيفيت توان توسعه يافته اند نددر اين مقاله 

فيلترهاي تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي با استفاده از نرم افزار 

متلب شبيه سازي شده است . همانطور كه مشاهده مي شود 

فيلتر ا فيلترهاي تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي به خوبي عمل 

اتصال همزمان اشي از ن كرده و افت ولتاژ ناگهاتي

شارژرخودروهاي برقي به شبكه  جبران شده وباعث بهبود كيفيت 

 توان شده ا ست .
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