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 چکیده

وجود هایی از انرژی الکتریکی می باشد که عملکرد تجهیزات مکیفیت توان اصطالحی جهت بیان مشخصه

یت توان باعث مشکالت حادی در عدم کیف کاهش و. دهددر شبکه و مشترکین را تحت تأثیر قرار می

و راندمان  مفید ، کاهش عمرمناسبعملکرد  عدم به هااز جمله آن توانشود که میمیهای قدرت شبکه

-هها بنس سری و موازی در برخی هارمونیک، ایجاد رزوناموجود در شبکه وسایل الکتریکی و الکترونیکی

 موارد ذکر شده .اشاره کرد توزیعهای شبکه اعوجاج بیشتر در ولتاژ در اثر آن و لیل وجود سلف و خازند

-نشان می را های توزیعرا در شبکه کیفیت توان بهبودو ارائه راهکارهایی جهت  بررسی ،ضرورت مطالعه

برای جبرانسازی برخی از عوامل کاهش  روشی برای تعیین ولتاژ مرجعارائه  این مقاله هدف از. دهد

و  باشدمیه از فیلتر اکتیو سری متعادلی، فرورفتگی، فلیکر و هارمونیک با استفادکیفیت توان شامل نا

سازی استفاده از نرم افزار متلب شبیه اکتیو سری در بهبود کیفیت توان بانتایج عملکرد فیلتر  سپس

 .شدخواهد

 

 فیلتر اکتیو سری، کیفیت توان، فلیکر، فرورفتگی، هارمونیک: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
وسط بار تعیین شده تشده توسط منبع و جریان کشیدهبا توجه به کیفیت شکل موج ارائه های قدرتکیفیت توان در سیستم

باعث کاهش کیفیت توان و بروز مشکالتی مانند کاهش عمر های ولتاژ، جریان و فرکانس تغییر در مشخصهگونه ره شود، کهمی

 .شدالکترونیکی موجود در شبکه خواهد و یا راندمان تجهیزات الکتریکی و

کننده را شبکه و مصرفباشد که عملکرد تجهیزات میخصاتی از انرژی الکتریکی شبکه کننده مشطور کلی کیفیت توان بیانبه

کنندگان بخصوص در موارد ل بحث کیفیت توان هم از نظر تولیدکنندگان و هم مصرفبه همین دلی. دهدمیتأثیر قرارتحت

های کیفیت توان جهت حفظ این مسائل منجر به تهیه استاندارد. بسیار حائز اهمیت می باشد و بارهای حساس صنعتی

 .استهای توزیع شدهکیفیت برق تغذیه مشترکین در شبکههای شاخص

ملکرد صحیح در هنگام تغییر های کیفیت توان حفظ تجهیزات شبکه و مشترکین از خرابی یا عدم عاز اهداف اصلی استاندارد

ولتاژ، جریان و  غییراتهای جریان، ولتاژ و فرکانس از حالت عادی است که این امر از طریق اعمال مقادیر مجاز تمشخصه

ضوعات مختلفی را مورد های موجود در این زمینه موکرد که استانداردبته باید به این نکته توجهال. شودفرکانس انجام می

که حالیدهند درنظر قرار میهای ایاالت متحده آمریکا بیشتر کیفیت ولتاژ را مدعنوان مثال استانداردبه. انددادهبررسی قرار

-های بین المللی بیشتر به قابلیت هماهنگی بین تجهیزات مشترکین و مقادیر مجاز مشخص شده برای پارامترسایر استاندارد

 .(Kennedy,2000) پردازندهای می

ی فیلتر اکتیو سری یکی از بهترین اداوات جبرانساز بهبود کیفیت توان می باشد که قادر به ایزوالسیون بین بار و منبع ولتاژ م

باشد و روش تعیین ولتاژ مرجع در این فیلتر بسیار مهم می باشد و می توان با انتخاب روش تعیین ولتاژ مرجع جبرانسازی 

در حوزه های مختلف برای آن ارائه شده اند  های گوناگون،، به همین دلیل روشو ساختار کلی فیلتر را تعیین کردمورد نظر 

 .اشاره کرد d-qو  p-qریه های که از مهمترین آنها می توان به نظ

منبع شامل  بهمشکالت مربوط و یک روش پیشنهادی برای تعیین ولتاژ مرجع از فیلتر اکتیو سریدر این مقاله با استفاده 

های بندیانسازهای زیادی با دستهمنظور بهبود کیفیت توان، جبرالبته به. نیک را رفع خواهیم کردو هارمونامتعادلی، فرورفتگی 

مانند )، جبرانسازهای توان راکتیو توان به فیلترهای اکتیوز و توان نامی وجود دارند، که میساختار جبرانسا ،کاربرد ازمختلف 

STATCOM ) و نیز اداواتی مانندUPSکرداشاره... ژنراتور و-های موتورهای همیشه در مدار، مجموعه. 
 

 فیلتر اکتیو سری -2

های ها و همچنین روشIGBTکنترل بخصوص های قدرت قابلهادیکنولوژی در زمنیه نیمههای تبا توجه به آخرین پیشرفت

ها است، که یکی از مهمترین آنهای استاتیک شدههای جدیدی از اینورتربه طراحی ساختارر نوین تعیین ولتاژ مرجع منج

های رانسازی و کاهش اعوجاجکه جهت جب (Fang Pang, 2001)، (Fujita & Akagi, 1998) باشدفیلتر قدرت اکتیو سری می

 & Svensson)، (Machmoum et al., 2001)گیردمیمورد استفاده قرار مانند نامتعادلی، فرورفتگی، فلیکر و هارمونیک ولتاژ

Sannino, 2002) ،(Awad et al., 2005) ،(Newman et al., 2005)،(Fornani et al., 2005). 

 .دهدمیرا نشان اکتیو سری به شبکه دیاگرام اتصال فیلتر 1شکل 

 
 دیاگرام اتصال فیلتر اکتیو سری به شبکه( 1) شکل
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و فیلتر خروجی است را مشاهده  PWM، اینورتر DCیک مدل ساده از فیلتر اکتیو سری که شامل قسمت تغذیه  2در شکل 

 .کنیدمی

 
 مدل ساده از فیلتر اکتیو سری( 2) شکل

 

 :شودبیان می( 1)صورت رابطه یستم بهسکه معادله مشخصه این 

(1)                                                             

روش تعیین ولتاژ مرجع، کنترلر ولتاژ و فیلتر : سه عامل در عملکرد فیلتر اکتیو سری بسیار حائز اهمیت است که عبارتند از

 ( Mekri et al., 2007) خروجی

-تعیین ولتاژ مرجع در جبرانسازی عوامل کاهش کیفیت توان بسیار مهم می باشد و روش روش شود کهه این نکته اشارهباید ب

تاثیر فیلتر اکتیو سری  PLLدارد که در این مقاله با استفاده یک روش قیاسی و های مختلف وجوددر حوزه های زیادی برای آن

 .دهیمقرار میکیفیت توان مورد بررسی جبرانسازی  بررا 
 

 PLLتعیین ولتاژ مرجع با استفاده از  -3

 .کنیدمیمشاهده (3)کمک این روش در شکل بلوک دیاگرام تعیین ولتاژ مرجع به

 
 تعیین ولتاژ مرجع برای فیلتر اکتیو سری(3)شکل 

 

) ای شبکه های لحظهتفاضل ولتاژ. کندمیها را آشکارهای اصلی توالی مثبت ولتاژمؤلفه(  ) دامنه و فاز  PLLبلوک 

تفاضل . کندمیرا تعیین های اختشاشات صفر و منفی مقدار مؤلفه(  ) ها های مثبت ولتاژو مؤلفه(  

-تیهای تثبیل معکوس پارک ولتاژ، از طریق تبدPLLآمده از بلوک دستو دامنه ولتاژ مثبت به( )بین دامنه ولتاژ 

شود، شامل میکه برای کنترل فیلتر اکتیو سری استفاده( )های مرجع در نهایت ولتاژ. شودمیفراهم( )شده بار 

 .شودمیتولید( )شده بار های تثبیتو ولتاژ( )های اختشاشی جمع مؤلفه
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-با نسبت زاویه ولتاژ توان کنترل و تخمین زاویه فاز می PLLتوسط . استشدهدادهنشان (5) در شکل PLLجزئیات بلوک 

 .دادرا انجام های اصلی 

 
 PLLجزئیات بلوک دیاگرام ( 5)شکل 

 

 .شودمیانجام( ccp)مشترک  به نقطه اتصالهای شبکه باید نسبتگیری ولتاژدر این سیستم اندازه

(2   )                                                                                                         

 

-کاهش باکمک استفاده از دوران پارک  d-qهای شوند و مؤلفهمیتبدیل( α,β)شده به مختصات گیریهای اندازهولتاژ

 :باشدصورت زیر میولتاژ تغذیه به d-qهای مؤلفه. باشدگیری از نوسانات ولتاژ تغذیه میزاویه انتقال نیز نتیجه انتگرال. یابدمی

(3                                                                             ) 

در این . کردقفل خواهد PLL، ()صفر باشد  PLLاز ولتاژ تغذیه و خروجی سیتم که خطای بین فزمانی

تا صفر  توسط تنظیم  ترتیب، امکان کنترل اینبه. باشدمؤلفه اصلی ولتاژ می RMSبرابر مقدار  و  حالت 

 .باشدمی

 
-صورت رابطه ولتاژایندر. های پنجم و هفتم باشدها متعادل و دارای اعوجاج با مؤلفهبگیرید که ولتاژنظرلتی را دربرای مثال حا

 :بودخواهد (4)رابطه  صورتها به

(4 )                                        

 

 :نوشت (5)رابطه صورتکنکوردیا بهاز توابع انتقال پارک و استفادهتوان بااین سیستم را می

(5   )                                              

 :با
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 :شودمیداده (6)ابطه رصورتهای پارک بهمؤلفه

(6  )                 

 

 .باشدهای تغذیه میزاویه ولتاژ که 

 :است( 7)رابطه  های مثبت ولتاژ تغذیه برابر باچیز باشد، مؤلفهنا اگر مقدار 

(7)                                                                                                

 

هرتز  633ی هارمونیکی پنجم و هفتم، فرکانس هادر اثر وجود مؤلفه هرتز در  333در معادله فوق نتیجه حضور مؤلفه 

-های تغذیه را نشانگیری ولتاژمتعادلی در اندازهنتیجه حالت نا 133های هارمونیکی یازدهم و سیزدهم و فرکانس نتیجه مؤلفه

 (. Mekri et al., 2007)دهد می

کننده فرکانس به انتخاب نوع و قدرت رگوالتور فراهمهای اصلی، وابستهال ولتاژایدههای غیردر عملکرد تحت حالت PLLقابلیت 

 :کندهای زیر را دنبالای باشد که هدفگونهشده نیز دارد و ترکیب رگوالتور باید بهزدهتخمین

  شودگرفتن و با دینانیک سریع انجامباید بدون تأثیر کنترل. 

 های اعوجاجی و یا حالت( هرتز133)متعادل تحت حالت نا مطلوب غالب حاضردر مؤلفه ولتاژ های نافرکانس (

 .شودوسیله رگوالتور فیلترباید به( هرتز  633و  333

 

 گیری بحث و نتیجه -4
-ترتیب ولتاژکه به. استشدهدادهها نشانمتعادل و اعوجاج ولتاژهای ناتحت حالت (7)و ( 6)های در شکل PLLعملکرد کنترل 

و تخمین  ، مقدار مؤلفه مثبت دیگرعبارتیا به PLLآمده از دست، مقدار سینوس زاویه ولتاژ بهفاز های سه

 .استشدهدادهنشان( باشد که باید برابر ) نوسانات 

 .دهدمینشان (  )ها متعادلی ولتاژدر حالت نا PLLرفتار  (6)شکل 
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 تحت حالت نامتعادلی PLLعملکرد ( 6)شکل 

 

و  )حد ازمتعادلی و اعوجاج بیشهایی تحت نا، تستPLLعملکرد  آزمایشبرای 

( درصد 5/24و  23ترتیب برابر با های فردی بههای هارمونیکی پنجم و هفتم با نرخ اعوجاج هارمونیکتأثیر مؤلفهها تحتولتاژ

 .دهیممیانجام

 
 ولتاژها نامتعادلیاغتشاش و  تحت PLLعملکرد ( 7)شکل 
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که به خصوص  ،نشان داده شد PLLروش تعیین ولتاژ مرجع برای فیلتر اکتیو سری با استفاده از  عملکرد در این مقاله صحت

به کمتر از  THDقادر به متعادل کردن ولتاژها و کاهش فیلتر  در آزمایش دوم تحت نامتعادلی و اعوجاج شدید ولتاژهای منبع،

را می توان بخش اصلی در بلوک تعیین ولتاژ مرجع دانست که توانایی  PLL در این روش تعیین ولتاژ مرجع .درصد می باشد4

ی زیادی برای البته همانطور که قبال هم گفته شده روش ها جبرانسازی فرورفتگی، نامتعادلی و هارمونیک را دارا می باشد

از تمام مولفه  تعیین ولتاژ مرجع در حوزه های مختلف وجود دارد که اغلب نیاز به محاسبات زیاد و پیچیده و نیز شناخت کافی

های سیگنال دارند که در روش پیشنهاد شده این مشکالت رفع شده و عملکرد قابل قبولی در جبرانسازی بدترین اعوجاج های 

 .ولتاژ دارد
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