
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   

کاهش  و متصل به شبکه مبدل منبع ولتاژ بهبود عملکرد برای∞𝑯  طراحی کنترلر مقاوم

 نامتعادل هارمونیک جریان تزریقی به شبکه در حضور بار غیر خطی
 

 

که هدف آن کنترل  ،میکروگریدمبدل های متصل به شبکه در یک شبکه ی برای  ساکن قابدر دستگاه  ∞𝐻کنترلر مقاوم در این مقاله  – چکیده

 اژمبدل منبع ولت این طراحی شده است. ،می باشدنامتعادل  در حضور بار غیرخطی اصلی تزریقی به شبکهکاهش میزان هارمونیک جریان  جریان و

د ربه عنوان یک اغتشاش وا ،نامتعادل جریان بار غیرخطیشبکه ی میکروگرید  این . دراست شده وصلاصلی به شبکه ، LCLی یک فیلتر به وسیله

در این  هم چنینطراحی شده است.  اصلی بر جریان تزریقی به شبکه این جریان ومی جهت کاهش تاثیرو کنترلر مقا بر سیستم در نظر گرفته شده

و عملکرد مناسب آن در مقابل هارمونیک های سوم، پنجم، هفتم و ... پیشنهاد شده برای طراحی کنترلر مقاوم  وزنی عملکردی یک تابعمقاله، 

نیز طراحی و با کنترلر مقاوم مقایسه شده است. در نهایت  رزونانسی–تناسبی  ، یک کنترلرشدهزراحی  برای بررسی عملکرد کنترلر مقاوم .است

طراحی شده میزان هارمونیک جریان تزریقی به شبکه  مقاوم متلب/سیمولینک نشان می دهد که کنترلر نرم افزارشبیه سازی های انجام شده در 

 ارد.دمرسوم، در کاهش میزان اعوجاج هارمونیکی کل  رزونانسی-سبت به کنترلر تناسبیمناسب تری ن  را به خوبی بهبود می بخشد و عملکرد
 

 .، ریزشبکه، کنترلر مقاوم، مبدل منبع ولتاژ، هارمونیکنامتعادل بار غیر خطی -کلید واژه

 مقدمه -1

امروزه با پیشرفت شبکه های هوشمند انرژی و توسعه ی استفاده      

از منابع انرژی تجدیدپذیر، از اینورترهای منبع ولتاژ برای اتصااا  

شااابکه تدرس اساااتفاده م  شاااود.     منابع انرژی تجدیدپذیر به      

ی این مبد  ها، انتقا  مطمئن و با کیفیت انرژی از منابع        وظیفه 

بکه تدرس م  باشد. به همین دلیل استفاده از تولید پراکنده به ش

ف را برآورده کند، مورد توجه   روشااا  کنترل  که بتواند این هد    

 ترار گرفته است.

ورترهای متصاال به شاابکه  برای کنتر  این سااااتارهای ملتیف 

از کنتر  پیش  [2,3]بررسا  شاده اند. در    [1]در  و مطرح شاده 

ساار ت پاسااال بای، نیاز به با وجود  بین اسااتفاده شااده اساات که
 

 

 

 
 

 

 
1 Stationary Reference Frame 

کوچک جهت ذایره ی انرژی، فرکانس کییدزن  ثابت        DCاازن  

  ،با کمترین میزان هارمونیک   توانای  ردیاب  دتیق جریان مرجع    و 

سبت به دتیق بودن         سیت زیاد این روش ن سا ضعف آن ح نقطه 

 [4,5]مد  سیستم به کار گرفته شده در طراح  کنترلر است. در 

یزیس استفاده شده است که مزایای آن سادگ ،      از کنتر  هیستر 

ما            های فییتر، ا  پارامتر بار و  قاوم بودن در برابر تغییراس  م

سلگوی     ضافه بار و همچنین دینامیک پا محافظت ذات  در برابر ا

بای و معایب آن متغیر بودن فرکانس کییدزن  و اطای  معاد           

 دو برابر باند هیستریزیس م  باشند.  

ااتار ساااده و پیاده سااازی راحت ، روش های اط  به دلیل ساا

تاب   و (SRF) 1تاب مرجع سااااکن  مانند کنترلرهای بر اساااا    

سبت به روش های     (RRF) 2مرجع چراان  شتری ن محبوبیت بی

2 Rotating Reference Frame 

 3رجای  سیماس فرزاد و  2تورج  باسیان نجف آبادی، 1اسحاق کارگر
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ند  یان   .کنترل  غیراط  دار  RRF  کنترلرهای بر اساااا   در م

سب  کنترل  سااتار   شده و رایج تر      (PI) 3انتگرال -تنا شنااته 

  بر اسا  تبدیل پارک d-q هستند. در این روش دو محور جریان

شده   شود.  و کنترلرتعریف  شبکه     طراح  م   ستفاده از ولتاژ  با ا

، محورها به صورس مستقل تابل    PIپیش اور و کنترلر  به صورس 

 به ااطر اطاهای  که در مد  سازی و پارامترهای کنتر  هستند.

صورس بروز ت     غییر در یک محور، در محور سیستم وجود دارد، در 

دیگر حالت گذرای  مشااااهده م  شاااود که بر روی کیفیت توان 

 تاثیر منف  م  گذارد.

دائم  و  میکرد  وجود اطای حالت PIمشااکل کنترلر ساااده ی 

 مربوط به بارهای غیراط  ف اغتشاااشاااسضااعیف آن ها در حذ

در مراجع ملتیف  سااااتارهای کنترل  ملتیف اساات. از این رو 

- ها، کنترلر تناسب شنهاد شده است. محبوب ترین این کنترلر   پی

  تاببه دسااتگاه   PIکه حاصاال انتقا  کنترلر  (PR) 4 رزونانساا 

𝛼   ساکن  − 𝛽   شد ست، م  با سینوس  را با     .ا این کنترلر مرجع 

   [6].اطای حالت دائم  صفر دنبا  م  کند

قاوم   ]13[ در  بد  منبع   برای بهبود  میکرد  ∞𝐻کنترلر م م

تاژ  پارامترهای فییتر           5ول های موجود در  بل  دم تطعیت  قا در م

LCL .اروج  طراح  شده است  

بای، معموی از فییتر      های توان  کاربرد  VSCدر اروج   LCLدر 

استفاده م  شود که در مقایسه با      برای اتصا  به شبکه ی اصی    

  ر فرکانس میکرد مشاااابه  دکوچکتر بوده،  از نظر ابعاد Lفییتر 

م  توان با فرکانس کیید زن  پایین تر به نتایج   های پایین دارد و 

، وجود دارد LCLمشکی  که در فییتر های   .[8-7]مشابه  رسید   

ست که برای میرا کردن آن،    میرا LCرزونانس  شده ا م  توان از ن

روش های غیرفعا  مانند افزودن مقاومت به اازن اساااتفاده کرد 

شود که با ث افزایش  ست     توان اتالف  م   ساده ا سیار  . [9]ول  ب

و  [10] در پس فاز-چندین روش فعا  مانند جبرانسازی پیش فاز

که پیچیده تر از  پیشنهاد شده است    [12-11]مقاومت مجازی در 

روش های غیرفعا  بوده و پیاده سااازی آن ها در  مل دشااوارتر  

از  احت تر،به  یت امکان پیاده سااازی ر . در این مقالهم  باشااد

 مقاومت سری با اازن استفاده شده است.

 

 

 

 
 

 

 
3 Proportional-Integral  

4 Proportional-Resonant  

جریان تزریق  به شاابکه   (THD)6میزان ا وجاج هارمونیک  کل 

 باشد.   1باید به صورس جدو    IEEE-1547طبق استاندارد 
 : تفکیک حداکثر ا وجاج هارمونیک های جریان بر حسب درصد1جدو 

 درصد )%( هارمونیک ها )فرد(
𝒉 < 𝟏𝟏 4 

𝟏𝟏 ≤ 𝒉 < 𝟏𝟕 4 
𝟏𝟕 ≤ 𝒉 < 𝟐𝟑 1.5 
𝟐𝟑 ≤ 𝒉 < 𝟑𝟓 0.6 
𝟑𝟓 ≤ 𝒉 0.3 

THD 5 
و ایجاد   میکروگرید  در شااابکه  نامتعاد    حضاااور بار غیر اط  

صی   شبکه  تزریق  به در جریان و  دم تعاد  ا وجاج  مساله ی  ،ا

ش  جهت   ست که برای مقابیه و حل آن نیاز به رو کاهش   مهم  ا

صی      THDمیزان  شبکه ا  ایجاد تعاد  در آن و جریان تزریق  به 

با استفاده از تئوری کنتر   . به همین دلیل در این مقاله م  باشد 

کنترلری طراح   ،و توابع وزن   میکردی پیشاانهاد شااده  مقاوم

جریان  THDشااده اساات که در حضااور بار غیر اط  نامتعاد ،  

شبکه  ستاندارد  مجاز تعیین شد در محدوده ی  را تزریق  به  ه در ا

 .فاز را برترار کند 3نگه داشته و تعاد  جریان 

شبکه ی میکروگرید  پس از معرف  سااتار و مشلصاس     ادامهدر 

  و سپس   PR، سااتار کنترل   ها و مدلسازی آن  و شبکه ی اصی   

و توابع وزن  اسااتفاده  ∞𝐻روش طراح  کنترلر مقاوم سااااتار و 

سااتار    شده و   ،شده در آن  آورده  سازی  شبیه نتایج  سپس ارائه 

 نتیجه گیری ارائه شده است. شده اند. در نهایت نیز

 سیستم مدلسازی -2

شکل  ست، مبد  منبع ولتاژ       1همانطور که در  شده ا شان داده  ن

س  از طریق فییتر   تحت شبکه   LCLبرر صی   به  صل  ا تدرس مت

,𝐿1 م  باشااد. 𝑅1 مربوط به ساایف ساامت  مقاومت و اندوکتانس

,𝐿2مبد ،  𝑅2      شبکه مقاومت و اندوکتانس مربوط به سیف سمت 

𝐶𝑓و  , 𝑅𝑑         .مقاومت میراکننده و اازن فییتر هساااتند𝑢𝑔   تاژ ول

𝑢𝑐 ولتاژ دو ساار اازن و مقاومت سااری با آن، 𝑢𝑓شاابکه،  ولتاژ    

 𝑖1جریان اروج  فییتر به سااامت شااابکه،       𝑖2 اروج  مبد ، 

5 Voltage Source Converter 

6 Total Harmonic Distortion 
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جریان تزریق  به شبکه  𝑖𝑔جریان بار و   𝑖𝐿جریان اروج  مبد ، 

شند.  صورس یک ولتاژ ثابت و با یک منبع ولتاژ   DCبا   م  با به 

وارد  DCثابت در نظر گرفته شاااده اسااات. لذا معادیس سااامت  

سمت         صورت  که در  شوند. در  سباس نم   منابع انرژی  DCمحا

ستم فوتوولتاییک    سی سوات   7تجدیدپذیر مانند   8و یا پیل های 

م  توان از یک حیقه ی اارج  کنتر  ولتاژ  د، نوجود داشته باش

را کنتر  م  کند، اساااتفاده کرد. این حیقه ی  DCکه ولتاژ با  

 𝑖𝑞را تعیین کند. جریان    𝑖𝑑اارج  ولتاژ، م  تواند جریان مرجع     

مرجع نیز م  تواند توسااال حیقه ی اارج  دیگری که از توان      

ستفاده م  کند راکتیو ال  شود. ا ل س م  توان توس سپ  ، تعیین 

𝛼به فضای  d-qتبدیل از فضای  ،تبدیل پارک − 𝛽 .را انجام داد 

 
و بار غیراط   LCL: مبد  منبع ولتاژ متصل به شبکه همراه با فییتر 1شکل

 در اروج نامتعاد  

𝛼در دسااتگاه  − 𝛽  معادیس ریاضاا  ساامتAC  برای هر فاز به

 صورس زیر م  باشند.

 برای این سیستم م  توان نوشت:
(2) 𝑖2 = 𝐺1𝑢𝑔 + 𝐺2𝑢𝑐       , 𝑢𝑐 = 𝐺𝑝𝑤𝑚𝑢  

با نوشااتن معادیس مربوط به  ساایگنا  کنترل  م  باشااد.  uکه 

, 𝐺1توابع تبدیل  ،و مبد  LCLفییتر  𝐺2, 𝐺𝑝𝑤𝑚 به صورس زیر به    

 دست م  آیند.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
7 Photovoltaic 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

𝐺1(𝑠) = −
𝐶𝑓𝑠(𝐿1𝐶𝑓𝑠

2 + (𝑅1 + 𝑅𝑑)𝐶𝑓𝑠 + 1)

𝐹(𝑠)
 

𝐺2(𝑠) =
(1 + 𝑅𝑑𝐶𝑓𝑠)𝐶𝑓𝑠

𝐹(𝑠)
 

 
𝐺𝑝𝑤𝑚 =

𝑉𝑑𝑐

𝑉𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑝𝑒𝑠 + 1
  

 

 

دامنه ی موج دندان اره ای در ساااات ساایگنا    𝑉𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 که

PWM : بوده و 

(6) 

𝐹(𝑠) = (𝐿2𝐶𝑓𝑠
2 + (𝑅2 + 𝑅𝑑)𝐶𝑓𝑠

+ 1)(𝐿1𝐶𝑓𝑠
2

+ (𝑅1 + 𝑅𝑑)𝐶𝑓𝑠 + 1)

− (1 + 𝑅𝑑𝐶𝑓𝑠)
2 

 

(7) 𝑇𝑝𝑒 =
𝑇𝑠𝑤

2
  

 

,𝑅1در این مقاله مقادیر  𝑅2        سایر شده اند و  صفر در نظر گرفته 

شده در    LCLپارامترهای فییتر  ست آمده  [14]ازروش ارائه    به د

رس  تحت بر اند. پارامترهای فییتر، بار غیراط  نامتعاد  و شبکه

 م  باشند. 2مطابق جدو 
 : پارامترهای فییتر و سیستم تحت بررس 2جدو 

 مقدار پارامتر نماد

𝑳𝟏  8.1 سیف سمت مبد 𝑚𝐻 

𝑳𝟐 0.122 سیف سمت شبکه 𝑚𝐻 

𝑪𝒇 5.5 اازن فییتر 𝜇𝐹 

𝑹𝒅 1.56 مقاومت میراکننده 𝛺 

𝑳  25 سیف بار غیراط 𝑚𝐻 

𝑪  100 اازن بار غیراط 𝜇𝐹 

𝑹  100 مقاومت بار غیراط 𝛺 

𝑹𝒂  مقاومت فازA  200 بار نامتعاد 𝛺 

𝑹𝒃  مقاومت فازB  100 بار نامتعاد 𝛺 

𝑹𝒄  مقاومت فازC  20 بار نامتعاد 𝛺 

𝒇𝒓𝒆𝒔 6170 فرکانس رزونانس 𝐻𝑧 

𝑷𝒏  7 نام  اروج  مبد توان  kW 

𝑬𝒏 380 ولتاژ موثر ال به ال V 

𝒇𝒈 50 فرکانس شبکه Hz 

𝒇𝒔𝒘  15 فرکانس کییدزن  kHz 

𝑽𝒅𝒄  ولتاژ منبعDC 700 V 

8 Full Cell 

(1) 

{
 
 

 
 𝐿1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

= 𝑢𝑐 − 𝑢𝑓

𝐿2
𝑑𝑖2
𝑑𝑡

= 𝑢𝑓 − 𝑢𝑔

𝑖1 − 𝑖2 = 𝐶
𝑑

𝑑𝑡
(𝑢𝑓 − 𝑅𝑑(𝑖1 − 𝑖2))
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 طراحی کنترلر -3

م  باشد که در آن از   2مورد نظر به صورس شکل  سااتار کنترل   

شبکه  صی   جریان تزریق  به  شده   ا ست. فیدبک گرفته  ر این د ا

به  2در سااتار شکل   طراح  شده و   ∞𝐻و  PR هایکنترلرمقاله 

جریان مرجع نیز م  تواند توسااال حیقه     ترار م  گیرند.  Kجای  

های اارج  ولتاژ و توان راکتیو تعیین شاااود که در این مقاله به 

 صورس دست  تعیین شده است.

 
 شبکه: سااتار کنترل  با فیدبک از جریان تزریق  به 2شکل

 PRکنترلر جریان  -3-1

س       تابدر دساتگاه   سااکن، برای ردیاب  سایگنا  مرجع ساینو

کنترلر  فاده م  شااود. در این مقاله نیزاساات PRمعموی از کنترلر 

PR     شده سه با روش ارائه  سااتار زیر برای مقای در نظر گرفته  ،با 

 شده و طراح  شده است.

(8) 𝐾(𝑠) = (𝑘𝑝 +
2𝑘𝑖𝜔𝑐𝑠

𝑠2 + 2𝜔𝑐𝑠 + 𝜔𝑛
2
) [
1 0
0 1

]  

, 𝑘𝑝که   𝑘𝑖         .ند بت هسااات ثا های  𝜔گین 
𝑐

کانس تطع و    فر

𝜔
𝑛
= 100𝜋    ستم سی ش  50Hzبرای یک  هم چنین  .[6] دم  با

سوم، پنجم، هفتم و ... توابع  حذف م  توان برای  هارمونیک های 

  THDبه صورس زیر برای رسیدن به جبران ساز هارمونیک، تبدیل 

با کنترلر    ثابت م      𝑘ℎکه در آن   کرد موازی PRپایین تر،  گین 

   .[15] باشد 

(9) 𝐾𝐻𝐶(𝑠) = ∑
𝑘ℎ𝜔𝑐𝑠

𝑠2 + 2𝜔𝑐𝑠 + (ℎ𝜔𝑛)
2

ℎ=3,5,7,…

  

 ∞𝑯کنترلر جریان  -3-2

یافته          برای طراح  کنترلر باید بالک دیاگرام تعمیم  تدا  مقاوم، اب

M-K برای طراح  کنترلر مقاوم به دساات آورده شااود. این بالک  

,𝐺1. به دست آمده است   3به صورس شکل   دیاگرام 𝐺2  همان توابع

توابع وزن  کنتر  و   𝑊𝑝,𝑊𝑢م  باشااند.  4و3تبدیل در معادیس 

  میکرد هستند.  

 
 جهت طراح  کنترلر مقاومM-K: سااتار تعمیم یافته 3شکل

ست که نرم      Kهدف طراح  کنترلر  صورت  ا تابع تبدیل   ∞𝐻به 

 کمینه شود.  zبه  wاز  Mتعمیم یافته 

(10) 𝑇𝑧𝑤 = [
𝑊𝑝𝑆 𝑊𝑝𝑆 −𝐺1𝑊𝑝𝑆

𝑊𝑢𝐾𝑆 𝑊𝑢𝐾𝑆 −𝑊𝑢𝐺1𝐾𝑆
]  

𝑆که در آن  = (1 + 𝐺2𝐾)
تابع تبدیل حساااساایت ساایسااتم  1−

 باشد.م 

تابع وزن       نا  کنترل ،  برای جیوگیری از بزرگ شااادن سااایگ

𝑊𝑢 =  انتلاب شده است.  1

سیت     سا شد.    Sتابع ح یک معیار اوب برای کیفیت ردیاب  م  با

𝛼سااااکن  تاببا توجه به اینکه جریان مرجع در دساااتگاه  − 𝛽 

تا حد  باید در فرکانس پایه Sسااینوساا  م  باشااد، بنابراین تابع 

سینوس  یک فییتر درجه       ممکن سیگنا   شد. لذا برای  کوچک با

در نظر زیر  فرمو به  [13]به صورس سااتار پیشنهاد شده در      دو 

 گرفته شده است.

(11) 𝑊𝑝 =
𝑘𝑛𝜔𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝑛𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2
  

𝜔که  
𝑛

 ،𝑘𝑛  و𝜁
𝑛

گین ثابت و ضاااریب  به ترتیب فرکانس پایه،    

 میرای  م  باشند.

هم چنین برای تضااعیف هارمونیک های سااوم، پنجم، هفتم و ...   

و در نظر گرفتن آن ها در ایجاد شاااده توسااال بارهای غیراط  

به صاااورس زیر     طراح   له توابع وزن   قا قاوم، در این م  ،کنترلر م

مربوط  𝑊𝑝به این هدف پیشنهاد شده اند که باید با    نبرای رسید 

 به فرکانس پایه جمع شوند.

(12) 𝑊ℎ𝑐 = ∑
𝑘ℎ𝑐𝜔𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁ℎ𝑐𝑠 + (ℎ𝜔𝑛)
2

ℎ=3,5,7,…

   

𝜁و  𝑘ℎ𝑐 که
ℎ𝑐

 گین ثابت و ضریب میرای  م  باشند.به ترتیب   

 و توابع وزن  طراح  شااده و سااپس توساال نرم افزار متیب ابتدا 

  طراح  شده است. ∞𝐻کنترلر مقاوم  ، ابزار طراح  کنترلر مقاوم
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 نتایج شبیه سازی -4

شده در نرم افزار متیب، یک مبد  منبع           سازی  شبیه  ستم  سی

به شبکه اصی  متصل     LCLبوده که توسل یک فییتر    7kWولتاژ 

شااده اساات. هم چنین یک بار غیراط  نامتعد  نیز به شاابکه   

میکروگرید متصااال اسااات که موجب ایجاد ا وجاج در جریان         

 تزریق  به شبکه م  شود.

با روند     ∞𝐻مقاوم   برای مقایساااه ی دو نون کنترلر ابتدا کنترلر  

ارائه شده در تسمت تبل طراح  شده است و سپس پارامترهای       

شابه  با         PRنترلر ک س  م سال فرکان شده اند که پا طوری تنظیم 

 کنترلر مقاوم داشته باشد.  

 به صورس 𝑊ℎ𝑐و   𝑊𝑝ابع وزن  وبا تنظیم پارامترهای ت
                     𝑘𝑛 = 100 , 𝜁𝑛 = 0.001, 𝜔𝑛 = 100𝜋  

𝑘ℎ𝑐 = 100 , 𝜁ℎ𝑐 = 0.3  

توسااال نرم افزار متیاب،   طراح  کنترلر مقااوم باا  و ساااپس 

||𝑇𝑧𝑤||∞ =   پایداری مقاوم لذا شاارط  به دساات آمد.   0.6406

||𝑇𝑧𝑤||∞ < 𝛾 < تنظیم  با  ساااپس. برآورده شاااده اسااات   1

𝑘𝑝به صااورس  PRپارامترهای کنترلر  = 0.1 , 𝑘𝑖 = 50 , 𝜔𝑐 = 5  

شکل     دو کنترلرمقادیر تکین  صورس  شد.  4به  یزم به ذکر  م  با

جریان بار   در هارمونیک ساااوم    بودنکوچک  اسااات که به دلیل    

فقل توابع وزن  و  ،PRطراح  کنترلر مقاااوم و        درغیراط ،     

جبرانساااازهای هارمونیک  برای هارمونیک پنجم و هفتم در نظر     

م  توان نتیجه گرفت که  4با توجه به شاااکل  گرفته شاااده اند. 

ب  تفاوس   LCLکنترلر مقاوم نسااابت به فرکانس رزونانس فییتر       

به دلیل  دم در نظر گرفتن     PRت، در حالیکه کنترلر   نبوده اسااا

 دارد.اود ن مقادیر تکینمد  سیستم، در این فرکانس تغییری در 

 
 ∞𝐻و  PR: پاسال فرکانس  کنترلر 4شکل

1توابع تبدیل حساااساایت و  مقادیر تکیننیز  5در شااکل 

𝑊𝑝
برای  

    مکه نشان م  دهد شرط کارای  مقاو ند،کنترلر مقاوم رسم شده ا

||𝑊𝑝𝑆||
∞
≤  5هم چنین در شاااکل  برآورده شاااده اسااات.  1

مشاااهده م  شااود که در فرکانس های پایه و هارمونیک پنجم و 

 دم  بساایار کوچک بوده که نشااان دهنده ی   ||𝑆|| مقدار هفتم،

یاب    وجود  های          اطای رد یک  هارمون حذف  یه و  پا کانس  در فر

  م  باشد. و هفتم پنجم

 
1توابع حساسیت و : دیاگرام بود 5شکل

𝑊𝑝
 ∞𝐻کنترلر مقاوم  – 

  های با ا ما  این کنترلرها و اجرای شااابیه ساااازی شاااکل موج

 هجریان اروج  فییتر ب  و  بکه، جریان بار   جریان تزریق  به شااا  

تابل ذکر اساات که جریان  م  باشااند. 7و  6های  صااورس شااکل

آمپر در نظر گرفته  7 ز با دامنه ییک موج سینوس  سه فا مرجع

 شده است. 

 
نترلر ک -و اروج  فییتر نامتعاد  بار غیراط  : شکل موج جریان شبکه،6شکل
𝐻∞ 

 
ترلر کن-و اروج  فییتر نامتعاد  بار غیراط  : شکل موج جریان شبکه،7شکل
𝑃𝑅 
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در حالت های     اصااای    جریان تزریق  به شااابکه     THDمیزان 

 باشد.م   3ملتیف به صورس جدو  
 کنترلرهای طراح  شده THDمیزان  -3جدو 

THD روش 

2332 PR+HC 

1324 𝐻∞ 

 نتیجه گیری -5

شده      شده و نتایج ارائه  سازی های انجام  شبیه   مربوط با توجه به 

مشااااهده شاااد که کنترلر  ،3در جدو   روش دو THDبه میزان 

قاوم  که       THDمیزان  کاهش  در ∞𝐻  م به شاااب یان تزریق   جر

سبت به کنترلر   شت.   PR میکرد بهتری ن هم چنین با توجه به دا

شکل موج جریان ها م  توان به این نکته پ  برد که  میکرد هر  

کنترلر در مقابل  دم تعاد  موجود در بار متصااال به شااابکه  دو

مناسااب بوده و جریان تزریق  به شاابکه اصاای  در هر دو حالت،  

ست که     متعاد  م  با صورس ا شد. در واتع  میکرد کنترلر به این 

را طوری تنظیم کند که پس از کم شااادن    VSCجریان اروج   

به شااابکه           عاد  از آن، جریان تزریق   نامت بار غیراط   یان  جر

 اصی  به شکل سینوس  و متعاد  باشد.  

که       پس  فت  جه گر یت م  توان نتی ها قاوم     میکرد در ن کنترلر م

 مرسوم بهتر م  باشد. PRطراح  شده از 
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