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 در سنكرون طور گستردهبه ،)PLL( حلقه قفل شده در فاز — چكيده     

 شرايط درتكفاز  PLL  عملكرد ها و منابع استفاده مي شود.سازي مبدل

ولتاژ  بودن هارمونيكي شرايط در بوده، اما مناسب و سريع بسيار ،آلايده

در اين مقاله دو ساختار معروف و پركاربرد يابد. مي تاف شدت به شبكه

PLL بر ولتاژ شبكه  بودن هارمونيكي تكفاز معرفي گرديده و تاثير

 از ناشي  هاياججاعو حذف برايشود. در ادامه عملكرد آن بررسي مي

ميانگين ديجيتالي فيلتر  ،PLL  اين دوپاسخ بهبود هدف ها و باهارمونيك

سپس . گرددبراي افزودن به اين دو ساختار معرفي مي )MAF( متحرك

هاي آن نيز حل اساسي در استفاده از اين فيلتر بيان شده و راهچالش

 تغيير زمان  درMAF فيلتر بهتر كاركرد منظور به  همچنينگردد.بحث مي

 نتايج. مي شود اصالح به صورت همزمان  فيلترضريب شبكه، فركانس

  صحيح عملكرد  نشاندهنده يMATLABنرم افزار  محيط در شبيه سازي

 .مي باشديافته شرايط گوناگون شبكه بهبود  PLL اين دو
 

؛ فيلتر ميانگين ) PLL(  حلقه قفل شده در فاز—ه هاي كليدي واژ
  تغيير فركانس شبكه؛تخمين فاز؛ ولتاژ هارمونيكي؛ )MAF ( متحرك

 مقدمه   .1

0Fحلقه قفل شده در فاز

� )PLL(  كاربرد فراواني در شاخه مهندسي برق
توان از گاه نياز به توليد يك موج سنكرون با موج ديگر باشد، ميدارد و هر

                                                           
1 Phase Locked Loop 

نوع دو  در PLLدر شاخه مهندسي برق قدرت،  كرد.اين ساختار استفاده 
به كاربرد  توانو كاربردهاي فراواني دارد كه مي تكفاز و سه فاز موجود بوده

]، ادوات بهبودگر كيفيت 2 [FACTs]، ادوات 1در سنكرون سازي منابع [
] و ... اشاره نمود.  5]، فيلترهاي اكتيو [4 [UPS]، منابع  3توان [

شرايط اغتشاش سعي در تخمين فاز در   تكفازPLLساختارهاي متفاوت      
. اكثر اين ساختارها در مقابل ]6 [ دارندولتاژ ورودي را و سريع تر ردقيق ت

اغتشاش  هاي مختلف مقاومت خوبي دارند، اما در شرايطي كه ولتاژ ورودي 
. براي اثبات ]7 [داراي هارمونيك باشد، عملكرد آنها به شدت افت مي كند

تحت عنوان        تكفاز، PLL معروف  و پركاربرد  دو ساختاراين ادعا 
Park-PLL  وSOGI-PLL با تنظيم ]8[مورد بررسي قرار گرفته است .

 مي توان ردگيريكوچك  در شرايط عادي و اغتشاش  دو ساختاردقيق اين 
 ولتاژ ن مطلوب داشت، اما در شرايط هارمونيك دار بودفركانس و فاز

 همراه خواهد بود. در اين يفاز با خطاي زيادفركانس و  تخمين ،ورودي
د داد. ايده اصلي اين ن كارايي خود را از دست خواهساختارهاشرايط اين 

P1Fميانگين متحركاضافي ديجيتالي مقاله، افزودن يك فيلتر 

�
P )MAF(  اين به

 براي مقابله با اين اثر مي باشد. با تنظيم درست اين فيلتر اضافي، هاساختار
PLL در شرايط عادي عملكرد مناسب داشته و در شرايط هارمونيك دار 

 مي يابد. بهبود بودن ولتاژ ورودي كارايي آن 

 اصلي ساختاردوم دو   در بخش به اين شرح است:مقالهبندي اين      بخش 
PLL اثر هارمونيك دار بودن ولتاژ شبكه بر روي  شده و تكفاز تشريح

تشريح   MAFبخش سوم ساختار فيلتر در  شود. ميعملكرد آن  بررسي
                                                           

2 Moving Average Filter 
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 MAFمي شود. بخش چهارم به تشريح چالش هاي پيش رو در طراحي فيلتر 
 پيشنهادي را شرح مي دهد. PLLمدل بهبود يافته دو  پنجم بخش. مي پردازد

افزار در محيط نرم PLLبخش ششم نمودارهاي شبيه سازي دو 
MATLAB/SIMULINKارائه داده و در نهايت بخش هفتم نتايج را   را

 بررسي مي كند.

و بررسي   تكفازPLLمعرفي دو ساختار اصلي   .2

 تاثير ولتاژ ورودي هارمونيكي بر عملكرد آن

معرفي   تكفاز PLL اصلي و پركاربرد ساختار  ابتدا دو در اين بخش      
سپس اثر اغتشاش هاي سيگنال ورودي به خصوص ولتاژ ورودي مي گردد. 

 هارمونيك دار بر روي عمكرد آن دو بررسي مي شود.

  تكفازPLL دو ساختار اصلي معرفي .2.1

 و Park-PLL تكفاز يعني PLL  كاربرد پرساختاردو در اين بخش  
SOGI-PLL .دواينايده   معرفي مي گردد  PLL  تكفاز برگرفته از ساختار

SRF-PLLدر اين دو ساختار به دليل وجود يك ولتاژ .]8 [ سه فاز مي باشد 
ورودي، توسط يك سري تكنيك ها يك ولتاژ فرضي عمود بر ولتاژ ورودي 

 SRF-PLL استفاده كرده و به نوعي تشكيل مي شود تا بتوان از تبديل پارك
 PLL بلوك دياگرام كلي اين دو 1شكل]. 8را در سيستم تكفاز ايجاد كرد [

  را نشان مي دهد.

 
 براي سيستم تكفاز SRFPLL: ساختار  1شكل 

 

) توسط 1 مي توان گفت ولتاژ تكفاز ورودي (1شكلدر توضيح عملكرد       
 مطابق αβيك سري تكنيك ها تبديل به دو ولتاژ عمود بر هم براي محور 

) 3 توسط تبديل پارك مطابق (𝛽𝛽) مي شود. ولتاژ ايجاد شده براي محور 2(
) 4 از (q و dبا استفاده از اين تبديل ولتاژهاي محور  مي رود. dqبه حوزه 

در شرايطي كه ولتاژ شبكه كامال سينوسي و  )4(. با توجه به بدست مي آيد
متعادل باشد، وقتي سيستم تخمين فاز شروع به كار مي كند، از طريق فيدبك 

 برابر صفر شود. واضح است كه در vRqR  تغيير مي كند تا ولتاژ oθآن قدر 
oiاين حالت  θθ   شده و اصطالحا  حلقه فاز قفل شده است. در اين جا =

 ، حذف هارمونيك ها و تسريع در قفل شدن زاويه مي باشد.PIنقش كنترلگر 

)1(  )sin()( itVtvi θω +=  
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 ، مولفه فركانسي اصليω مقدار پيك مولفه اصلي،  Vابط فوق ودر ر       

iθ و  زاويه فاز اصلي شبكهoθ زاويه تخميني توسط PLL .مي باشد 
در نحوه ساخت ولتاژ فرضي  SOGI-PLLو  Park-PLLتفاوت ساختار 

، با استفاده از معكوس 2  مطابق شكلPark-PLL مي باشد. در بتامحور 
 ]. 8ساخته مي شود[بتا  تبديل پارك ، ولتاژ محور 

 

 
 Park-PLL:  ساختار 2شكل 

 

 نشان داده شده است. در اين ساختار با 3شكل در SOGI-PLLساختار      
 ].8 ولتاژ محور بتا ساخته مي شود [SOGIاستفاده از بلوك 

 

 
 SOGI-PLL:  ساختار 3شكل 

 PLLبررسي تاثير ولتاژ ورودي هارمونيكي بر  .2.2

 و وده در شرايطي كه ولتاژ ورودي داراي اغتشاش بهاPLLعملكرد      
حث ابمدر امروزي سينوسي خالص نباشد افت مي كند. مهمترين دغدغه 
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PLL اين است كه در شرايط بروز اغتشاش، در كمترين زمان و با بيشترين 
يك راهكار اصلي براي مقابله با انواع ]. 9 [دشوردگيري   فاز شبكه، دقت

هاي تكفاز، طراحي هر چه دقيق تر پارامترها با توجه به PLLاغتشاش در 
مدل سيگنال كوچك و روابط ديناميكي آن است كه در شرايط اغتشاش 

 در مقابل انواع PLL]. اگر چه با اين كار 10بهترين كارايي را داشته باشد [
اغتشاش مقاومت خوبي دارد اما در شرايط ولتاژ هارمونيكي عملكرد قابل 

   قبولي ندارد.

 

، باشد ولتاژ شبكه داراي هارمونيك  فوق چنان چهPLLدر دو ساختار         
 شامل ريپل هايي متناسب با دامنه ي هارمونيك هاي q و dخروجي محور 

د. اگر فرض شود ولتاژ ورودي داراي خواهد بوموجود در ولتاژ شبكه 
 ريپل هايي qو.. باشد، در خروجي محور 7و5و3هارمونيك هاي فرد با توالي 

.  در اين قسمت به ]10[و... ظاهر مي شود6و4و2با مرتبه هارمونيكي زوج 
 PLLاين دو عنوان نمونه اثر ولتاژ ورودي هارمونيك دار، بر روي عملكرد 

 سينوسي PLLبررسي مي شود. فرض كنيد ولتاژ ورودي  »2شكل«بر مبناي 
 به شكل زير باشد: داراي هارمونيك فرد خالص نبوده و 

 

)5( )(
,...7,5,3

cos)cos()( hth
h hVitVtiv θωθω +∑

+∞

=
++=  

  
 زاويه iθ  مولفه فركانسي اصلي، ω مقدار پيك مولفه اصلي،  V)،5(در      

 نشان دهنده مرتبه هارمونيك سيگنال ورودي hفاز اصلي شبكه مي باشد و 
 نماينده f) نيز نشان داده مي شود كه تابع 6 (صورت) به 5( مي باشد. رابطه

 : اجزاي هارمونيكي سيگنال ورودي است
 

)6(  ...),7,5,3()cos()( ωωωθω fitVtiv ++=  
 

     با فرض اين كه سيگنال خروجي سيگنال ورودي را به خوبي دنبال كند، 
با رابطه زير مشخص مي شود كه   qمحور رابطه تقريبي سيگنال خروجي 

 است: qمحور  نماينده اجزاي هارمونيكي سيگنال خروجي gتابع 
 

)7(  ...),6,4,2()sin()( ωωωθθ g
oiVt

q
v +−≅  

 

) ساده شده و براي درك مفهومي روابط مي باشد و براي بررسي 7     رابطه (
در مورد اين  )7(با توجه به ] مراجعه شود. 10 به [PLLروابط دقيق اين دو 

 VCO به عنوان يك خطا وارد بلوك g مشاهده مي گردد سيگنال  PLLدو  
 قادر به تضعيف مناسب اين سيگنال PLLفيلترهاي موجود در  مي شود و

يك  .]9[بنابراين سيگنال خروجي داراي نوسان است باشد.ميناعوجاجي 
حلقه  افزودن يك فيلتر اضافي به ساختار ،راهكار مناسب در اين شرايط

 ]. 7 [باشدمي زوج ك حذف هارمونيبراي PLLداخلي 

  و طراحي آنMAFآشتايي با فيلتر  .3

همان طور كه در بخش قبل مطرح گرديد يك راهكار اصلي براي بهبود      
 تكفاز در شرايط ولتاژ ورودي هارمونيك دار، افزودن فيلتري PLLعملكرد 

 MAFفيلتر به آن است كه قابليت حذف هارمونيك زوج را داشته باشد. 
با قابليت حذف هارمونيك زوج يك فيلتر با پاسخ ضربه محدود و فاز خطي 

  به صورت زير است:N مرتبه MAF. تابع انتقال فيلتر ]9] و [7 [مي باشد
 

)8(  
11

11
)( −−

−−
=

z

Nz

N
zMAFG  

 

 نمونه آخر را Nاين فيلتر ميانگين حسابي پنجره متحرك ساخته شده با      
 مي باشد. يك فيلتر N فقط شامل مقادير صحيح ضريب  ومحاسبه مي كند

MAFآل مرتبه  ايدهN ، تمام فركانس هاي صحيح مضربfRnR   را حذف
فركانس   fRnR به  ديده مي شود. مشخصه فركانسي آن4شكلمي كند كه در 

به صورت N ر مقدا  fRsRبراي فركانس نمونه برداري گفته مي شود. تضعيف 
  يك عدد صحيح است كه مبين تعداد N )،8(در .  تعريف مي شود)8(

  را مشخص مي سازد.MAF مي باشد و مرتبه  MAFنمونه ها در طول پنجره 
 

)8(  
n

fsfN /=  
 

 
 

 N=100 و fRnR=100 و fRsR=10khz با MAF فيلتر پاسخ فركانسي :4شكل
 

انتخاب   fRnR=2f بايد  شبكههاي زوج ولتاژ محور هارمونيك اي حذفبر     
) مي تواند به 8(  فركانس ولتاژ شبكه مي باشد و بنابراين fشود كه در آن 

برقرار  )9( براي دستيابي به تضعيف مناسب بايد . بازنويسي شود)9(صورت 
  يك مقدار صحيح باشد.N و نيز شود 

 

)9(  fsfN 2/=  
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  MAFهاي طراحي فيلتر بررسي چالش .4

 تغيير فركانس MAF     يكي از چالش هاي پيش رو در استفاده از فيلتر 
رنج يك براي كاربردهاي عملي فركانس شبكه مي تواند در شبكه  مي باشد. 

براي  فرض شود، f اگر فركانس شبكه .]11[ باشد  داشته تغييرات،خاص
ffعملكرد در رنج فركانسي  مرتبه دوم در حالت دائم به كهارموني ±∆

ff (صورت  ديگر قادر MAF. در اين صورت فيلتر خواهد بود 2)±∆
نخواهد بود به طور دقيق هارمونيك را حذف كند. بنابراين در اين شرايط 

].  9] و [7نياز به روش هايي است كه فيلتر كارايي خود را حفظ كند [
 

راهكار حل اين مشكل وجود دارد. براي اساسي  راهكار دودر مقاالت     
 شود و برقرار )9( است تا MAF پنجره فيلتر Nاول تغيير آنالين اندازه 

راهكار دوم تغيير همزمان فركانس نمونه برداري همزمان با تغيير فركانس 
 .شبكه مي باشد. اين دو راهكار به طور جداگانه در زير بررسي مي گردد

 

   MAF پنجره فيلتر N اندازه همزمانتغيير  .4.1
  
 

 نيز متناسب با آن و N    در اين روش همزمان با تغيير فركانس شبكه مقدار 
به صورت عدد صحيح تغيير مي كند. با اين روش فيلتر اين قابليت را مي يابد 
تا به جاي حذف يك هارمونيك خاص، متناسب با تغيير فركانس، رنجي از 

هارمونيك ها را حذف نمايد. در اين صورت قابليت تطبيق پذيري و بروز 
 به خوبي بيانگر مطالب فوق مي باشد.  5شكلرساني به فيلتر افزوده مي شود. 

 نامي N انتخاب شده و بنابراين  fRnR=100 و  fRsR=10 khzشكل، اين در 
 ].7 [ را اختيار مي كند104 تا 96 مقادير متفاوت از Nو نيز  شده 100برابر 

 

 
 

در صورت تغيير همزمان طول پنجره فيلتر   MAFفركانسي فيلتر : پاسخ 5 شكل

 هرتز 100حول فركانس هارمونيكي 

باشد ها موجود مي در مقالهNرساني ضريب      چندين روش براي بروز 
با گرد كردن به پايين يا با گرد كردن به  Nدر ساده ترين راه، ضريب ]. 9[

مطابق شبكه  به نزديكترين عدد صحيح  با توجه به تغيير فركانس) 9(باالي 
 .بدست آيد) 11) و (10با  (

 

)10(  )2/( f
s

ffloor
f

NN ==
 

 

)11(  )2/( f
s

fceil
c

NN ==
 

 

 است. Nده از جدول جستجو براي تنظيم تطبيقي ا استف    روش ديگر
 و مرتبه را به نزديكترين رسيدهجستجو به تخمين فركانس شبكه ورودي 

.  محاسبه مي كند)12رابطه (  مطابقعدد صحيح 
 

)12(  )2/( f
s

fROUND
r

NN ==  
 

باشد كه  موجود ميNي نيز براي بروز رساني ضريب  ديگرهاي     الگوريتم
 روش الحاقي و روش مقدار ميانگين وزني ،روش مقدار ميانگينتوان به مي

 عالوه بر تشريح كامل اين روش ها، مقايسه اي ]9رجع [ م اشاره نمود.خطي
اين مقايسه ميان براي نيز بين اين روش ها انجام داده است. در اين مرجع، 

  fRnR=2fهاي تطبيقي، پروسه زير براي هر روش انجام مي شود. فركانس روش
با  fRn  R   در مقادير مختلف ازMAF هرتز تغيير مي يابد و اندازه 104 تا 96از 

بدست   6شكل به صورت  كيلو هرتز 10برابر   fRsR فركانس نمونه برداري
 روش مقدار ميانگين وزني و روش الحاقي خطي شودمشاهده ميمي آيد. 

بهترين نتايج را دارند. روش گرد كردن به نزديكترين عدد صحيح و روش 
 در پله هاي بعدي قرار دارند.  مقدار ميانگين

 

تاثير  قابل توجه است Nتغيير همزمان اندازه       نكته ديگري كه در روش 
 رابطه بين )9( بر اساس 1جدول  مي باشد. fRs Rانتخاب فركانس نمونه برداري 

fRsR و N و ΔfRnR ميزان تضعيف  را نشان مي دهد. اين جدول همچنين بيشترين
 دريافت 1. با دقت در جدول را براي هر مورد نشان مي دهدسيگنال خطا 

 باعث افزايش دقت و نيز  fRsRفركانس نمونه برداري افزايش مي شود كه 
شود. ضعف اين روش افزايش ميزان تضعيف سيگنال خطا توسط فيلتر مي

  ].7 [ استMAFفيلتر اجراي   برايحافظه بيشتريبه نياز اين است كه 
 

 fRs:  تاثير انتخاب فركانس نمونه برداري 1جدول 
 

fRsR=20 KHz fRsR=10 KHz fRsR=5 KHz 
fRnRΔ fRn N fRnRΔ fRn N fRnRΔ fRn N 
0 100 200 0 100 100 0 100 50 

0.5 99.5 201 0.99 99.01 101 1.96 98.04 51 
0.49 99.01 202 0.97 98.04 102 1.88 96.16 52 

52 dB 46 dB 40 dB 
 ) dB(ميزان تضعيف سيگنال خطا 
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) گرد b) بدون بروز رساني. (N) .aروش هاي بروز رساني ضريب  :6شكل 

ترين عدد ) گرد كردن به نزديكd) گرد كردن به باال. (cكردن به پايين. (

) الحاقي خطي     g) مقدار ميانگين وزني. (f) مقدار ميانگين. (eصحيح. (

  تغيير همزمان فركانس نمونه برداري. .4.1
 

. در اين ]9] و [7 [ ارائه گرديده است له هااين روش نيز توسط برخي مقا     
با توجه به   fRsRقابليت اطمينان فركانس نمونه برداري براي افزايش روش 

ميزان تغييرات پله اي فركانس نمونه . تغيير داده مي شود  fRnRتغييرات فركانس 
روش اين اصلي . عيب ]9 [ بستگي داردDSP به دقت تايمر fRs Rبرداري 

 از  وبخش كوچكي از استراتژي كنترل است PLLدر بيشتر موارد است كه 
كنترلگرهاي گسسته اي تشكيل شده است كه پارامترهاي آن ها به فركانس 

به ازاي هر تغيير در فركانس نمونه برداري،  و نمونه برداري وابسته هستند
مي باشد. اگر پارامترهاي كنترلگر ثابت بمانند،  نياز به طراحي مجدد پارامترها

يابد. قابل ذكر است برداري تنزل ميعملكرد كنترلگر با تغيير فركانس نمونه
كه محاسبه مجدد و همزمان پارامترهاي كنترلگر راهكار موثري نيست، زيرا 

بنابراين به خاطر   اي نياز است.به ظرفيت محاسباتي بيش از اندازه
محدوديت ها و ابزارهاي استراتژي كنترل، به كارگيري نرخ نمونه برداري 

 .]7 [ هميشه ممكن نيستPLLمتغير براي 
 

   PLL هاي ساختاره بMAFافزودن فيلتر  .5
 

 اجرا مي گردد. همچنين DSP به كمك پردازنده PLLدر عمل سيستم       
اين   يك فيلتر ديجيتالي است.  بنابراين براي طراحي و اجراي MAFفيلتر 
 نياز به نمونه برداري و در نتيجه گسسته سازي ساختار PLL بر روي فيلتر

PLLبراي بدست آوردن ساختار گسسته . داريم PLL چندين روش وجود 
 آورده شده است. در اين مقاله گسسته سازي بر مبناي ]12[دارد كه در 

 توان عامل. در اين روش مي]12 [انجام مي گيرد روش اولر پسرو
 دوره نمونه TRsR  آنكه در  تقريب زد)13 ( را به صورتs/1 انتگرال گير

  مي باشد.)14( صورت كنترلگر به  همچنين رابطهبرداري مي باشد.
 

)13(  
11

1
−− z

sT  
   

)14(  
11

)( −−
+=

z
IK

PKzF  
 

 PLL  مشترك گسسته حلقه داخلي دو ساختار       با توجه به مطالب فوق 
در اين مقاله براي  .خواهد بود 7شكل  به صورت MAFفيلتر با افزودن  

فيلتر  N، ضريب ROUNDبهينه تر سازي ساختارها، با استفاده از روش
همچنين براي جلوگيري از پيچيدگي، نحوه . بروز رساني نيز مي گردد

گسسته سازي بلوك توليد كننده ولتاژ فرضي عمود براي اين دو ساختار 
PLL ] مراجعه نمود.  12در اين مقاله گنجانده نشده است و مي توان به [

 

 
 

 MAFفيلتر  با افزودن  PLL  گسسته حلقه داخلي دوساختار: 7شكل 
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 شبيه سازي .6
 

در اين بخش به منظور تاييد عملكرد سيستم پيشنهاد شده، نتايج     
 ارائه مي شود. MATLAB/SIMULINKشبيه سازي ها در محيط نرم افزار 

 MAF-Park-PLL به ترتيب MAFساختارهاي بهبود يافته با افزودن فيلتر 
پارامترهاي استفاده شده در شبيه سازي خواهد بود.  MAF-SOGI-PLLو 

 شده است.  ذكر 2در جدول 
 

 مشخصات و پارمترهاي سيستم: 2جدول 
 

 مشخصات شبكه
 

V=1 pu    f =50 Hz 
 فركانس نمونه برداري

 

fRs R=10 KHz 
 PIپارامترهاي كنترلگر 

 

K RpR= 60        k RiR= 60 
 LPFفركانس قطع 

 

ωRf R=333 rad/s 
 

 بهبود يافته بررسي مي گردد.  PLL صحت كارايي دو 8     ابتدا در شكل 
 

 
 

) ولتاژ ورودي. aسازي  ( در شروع شبيهPLLهاي موج :  شكل8شكل

) b زاويه تخميني توسط (PLL)   .c)و (d فركانس تخميني توسط (PLL  .

)e) و (f اختالف فاز ولتاژ ورودي و فاز تخميني توسط (PLL .

 با سرعت MAF-Park-PLL مشاهده مي شود فركانس 8     در شكل 
 و در حدود دو سيكل Park-PLLبيشتر و اورشوت كمتر در مقايسه با 

-SOGI در مقايسه با MAF-SOGI-PLLزماني قفل مي شود. همچنين 

PLLهمچنين زند. با سرعت بيشتر و ريپل كمتر فركانس را تخمين مي 
ها نيز رسم شده است.  PLLخطاي تخمين زاويه ولتاژ ورودي توسط 

 

 پيشنهادي در هايPLL دوم شبيه سازي براي مشاهده كارايي قسمتدر      
 درجه پرش زاويه در 90 سيستم در معرض اغتشاش ، كوچك اغتشاشبرابر

  به سيستم  t=0.05s(اين اغتشاش در لحظه  ولتاژ ورودي قرار گرفته است
 نمودارهاي حاصل از اين شبيه سازي را نشان 9. شكل اعمال مي شود)

زاويه تخميني توسط  ولتاژ ورودي و براي درك بهتر، a(9( دهد. در شكلمي
گردد كه بهبود يافته با هم رسم شده است. به خوبي مشاهده مي PLL دو

گردد.  پس از وقع خطا در حدود دو سيكل دوباره فاز سيستم قفل مي
 

 
 

) ولتاژ ورودي، زاويه a (. در تست پرش زاويهPLLهاي موج :  شكل9شكل

.  PLL) فركانس تخميني توسط c) و(PLL) b.ولتاژ ورودي و تخميني توسط 

)e) و (f اختالف فاز ولتاژ ورودي و فاز تخميني توسط (PLL .
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 پيشنهادي در هايPLLم شبيه سازي براي مشاهده كارايي سو قسمتدر      
دار بودن ولتاژ  هارمونيكسيستم در معرض اغتشاش ، بزرگ اغتشاشبرابر

  به 7 و 5، 3هاي مرتبه % هارمونيك10گيرد. در اين تست ورودي قرار مي
   به سيستم t=0.05s (اين اغتشاش در لحظه شودولتاژ ورودي افزوده مي

 نمودارهاي حاصل از اين شبيه سازي را نشان 10. شكل اعمال مي شود)
دو  بر  بهبود يافته PLLدو پس ازاجراي اين تست به خوبي برتري دهد. مي

  نمايان مي گردد. همان طور كه در بخش هاي قبل بيان گرديد،ساختار اوليه
  بنابرايندار مي باشد و در شرايط ولتاژ هارمونيكMAFكاربرد اصلي فيلتر 

  ساختارهاي بهبودمدي او كار دو ساختار اوليه  به خوبي ناكارامدي 10 شكل
را در شرايط اغتشاش هارمونيكي نشان مي دهد. مشاهده مي گردد در يافته 

و به  فركانسقادر به ردگيري  SOGI-PLL و  Park-PLLاين شرايط ديگر
 زاويه MAFهمچنين در غياب فيلتر   نمي باشد. فاز شبكهردگيريدنبال آن 

     داراي اعوجاج و نامطلوب است.  PLLتخميني توسط 
 

 
 

) ولتاژ ورودي. a (.%10 در تست هارمونيكي PLLهاي موج : شكل10شكل

) b)و (c فركانس تخميني توسط (PLL  .
 

 نتيجه گيري .7

 در حضور ولتاژ  تكفاز PLL پركاربرد دو ساختاردر اين مقاله عملكرد     
ورودي هارمونيك دار و ناكارامدي آن در اين شرايط بررسي گرديد. براي 

به  با قابليت باالي حذف هارمونيك  MAF ديجيتالي حل اين مشكل فيلتر

هاي طراحي اين فيلتر  نيز همچنين چالش اضافه گرديد. PLLساختار اين 
 صورت گرفته نشان هايشبيه سازيها بررسي گرديد. هاي آن در مقالهحلراه

داد كه اين ساختار بهبود يافته نه تنها در شرايط هارمونيك دار بودن ولتاژ 
شبكه به خوبي عمل مي كند، بلكه در شرايط عادي و نيز حضور ديگر 

 را افزايش مي دهد. PLLاغتشاش ها نيز عملكرد 
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