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 فاز در یک مبدل سٍ zي  sبیه جریان تًسط تبدیالت پیش رکىترل طراحی

-سلفیمتصل شدٌ بٍ یک شبکٍ ي ایىًرتر  یکسًساز َایحالت در
  َای فازیکىترل جریان مىظًرسلفی بٍ-خازوی

 ذ ٔحٕذ صادق صادٜ ػیّحأذ خٛاٞشی فشد ، 

 دا٘ـىذٜ فٙی ٚ ٟٔٙذػیدا٘ـٍاٜ ؿاٞذ، 
 

Sadeghzadeeh@shahed.ac.ir  , Hamed1985@shahed.ac.ir 

 
بیه بٍ مىظًر کىترل در ایه مقالٍ استراتصی کىترل پیش —چکیدٌ 

-خازوی-فاز کٍ تًسط یک فیلتر سلفیَای فازی یک مبدل سٍجریان
سلفی بٍ شبکٍ الکتریکی متصل شدٌ است، تًسؼٍ دادٌ شدٌ است. ایه 

بٍ  تدارای چىدیه مسی َای سلفی خالصوًع اتصال در مقایسٍ با شبکٍ
کٍ رفتار  تیمؼادال .باشدَای سًئیچیىگ میماوىد میرایی بیشتر َارمًویک
ٍ کىىد، بسازی میمدل سلفی-خازوی-سلفیجریان را از طریق شبکٍ 

در  .است پیچیدٌ بسیار رفتٍ بکار يلتاشَای بٍ تًجٍ با آوُا آيردندست 
بیه طرح کىترل گسستٍ پیشسازی ایه مقالٍ مؼادالت متفايتی برای پیادٌ

بدست آمدٌ است. رفتار ایه مؼادالت زماوی کٍ مبدل قدرت بٍ صًرت 
 َا بررسی شدٌ است.سازیکىد، تًسط شبیٍػمل میایىًرتر ي  یکسًساز

 شبکٍ ؛جریانبیه پیشگسستٍ  استراتصی کىترل —َای کلیدی ٌ ياش
 ایىًرتر؛ یکسًساز؛ سلفی-خازوی-سلفی

 مقدمٍ   .1

 ییدس واستشدٞادس دٞٝ ٌزؿتٝ لذست  هیاِىتشٚ٘ یٞاص ٔثذَاػتفادٜ ا
ٟٔٓ  یاص واستشدٞا یىیأشٚصٜ تٝ  ٚ داؿتٝسؿذ ٔذاْٚ  اوتیٛ فیّتشٞایٔا٘ٙذ 

اتصاَ تٝ . اػت ٜؿذ ُیتثذ ٞای اِىتشیىیوٙتشَ ٔٛتٛس ٟٔٙذػی تشق دس وٙاس

  ػّف هیٞٓ تا اػتفادٜ اص  یلذست تٝ عٛس ػٙت هیاِىتشٚ٘ یٞأثذَ دس خظ
 تاؿذ، ٔی خاصٖیه دٚ ػّف ٚ  اص ُتـىوٝ ٔ " T "ؿثىٝ  هیتٛػظ  ٞٓٚ 

ِٚتاط خذا وشدٖ  ٔتصُ ؿذٜ،ػّٕىشد ؿثىٝ  ،دس ٞش دٚ ٔٛسد .ؿٛدٔیا٘داْ 
 یٙٛػیػ ٞایِٚتاطٔثذَ اص  یٝٞش پا یا٘یٔٛخٛد دس ٘مغٝ ٔ ػٛئیچ ؿذٜ

 فیّتشیا ٕٞاٖ  ٌزس ؿثىٝٗییاثش پااٌش  .تاؿذاِىتشیىی ٔی ؿثىٝ ٔٛخٛد دس
تا حذ  ٞا، ٞاسٔٛ٘یهًٙیچیفشوا٘غ ػٛئ ُیتٝ دِؿٛد،  یعشاح یدسػت تٝ
 یٞاهیٌشدؽ ٞاسٔٛ٘ ،ًٙیچیفشوا٘غ ػٛئ ؿٛ٘ذ.ٚ ٔیشا ٔی فیتضؼ یادیص

شػٟذٜ ، تَػاصی ٔٛسد ٘یاص ٞؼتٙذػُٕ خثشاٖ یوٝ تشا سا فشوا٘غ خظ
 ٌیشد.صٛست ٔیتٛػظ فیّتش اوتیٛ ػاصی ػُٕ خثشاٖ ٌیشد؛ ٔی

ساػت شػَ ٞا ٘ؼثتاًفمظ تا اػتفادٜ اص ػّف ٔتصُ ؿذٜ یٞاىٝؿث یعشاح
ؿثىٝ  ییشایاتؼاد ٔمذاس ٔ ٗییتؼ یتشا یاصّ اسیٔؼ ایٗ ٔٛسد اػت وٝٚ آػاٖ 

 یپاػخ فشوا٘ؼ دأٙٝ آٖ اػت. ٞایهیٔثذَ ٚ ٞاسٔٛ٘ ًٙیچیدس فشوا٘غ ػٛئ
ػشضٝ  dB/decade 20- ةیؿ هیوٝ لغة ٚاحذ  هی تا٘ٛع ؿثىٝ  ٗیا

 یٞاعشح یتشا ٔٙاػة یاضیتٝ دػت آٚسدٖ ػثاسات س. ٔتٙاظش اػت وٙذ، ٔی
وٝ  ،آػاٖ اػت ٘ؼثتاًٞا ٘ٛع ؿثىٝ ٗیاػتفادٜ اص ا دس ٗیت ؾیوٙتشَ پ واستشدی

اص  یاسیتؼ یٞإ٘ٛ٘ٝ .ؿٛداِثتٝ ایٗ خٛد یه ٔضیت ٔحؼٛب ٔی
حّمٝ  هیدس  ایتٛاٖ ی٘ٛع ػثاسات سا ٔ ٗیتش اػاع ا یوٙتشِ یٞا تٓیاٍِٛس

 .افتی [4] ،[3]ٛیٚ ساوت ٛیتٛاٖ اوت ٞایدس حّمٝ ایٚ  [2] ،[1]یاٖخش
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ا٘ذاصٜ ػّف  ،یػّٕ یٞایػاصادٜیٞا آٖ اػت وٝ دس پؿثىٝ ٗیضؼف ا ٘مغٝ
 ؿٛد.ٞا ٔیخٛد تاػث افضایؾ ٞضیٙٝ٘ٛتٝ تٝؿٛد وٝ ایٗ ٔی تضسي اصیٔٛسد ٘

دٚ اص وٝ  ػّفی-خاص٘ی-ػّفی یٞااػتفادٜ اص ؿثىٝ شیاخ یٞادس ػاَ
 یایاص خّٕٝ ٔضا .ؿذٜ اػت حیسا اسیتؼ ا٘ذ،ؿذٜ ُیتـىخاصٖ یه ػّف ٚ 

 وٝ ٔٙدش تٝوٛچىتش ٞؼتٙذ  ٞایػّف ٚخٛد ،ٞا٘ٛع ؿثىٝ ٗیاػتفادٜ اص ا
اص  اٖیخش ،ییٞاؿثىٝدس چٙیٗ  ٗ،یا تش ػالٜٚ ٌشدد.واٞؾ تخؾ ٞضیٙٝ ٔی

 وٙتشَآٖ  یا٘تٟا ٗیتفاٚت ِٚتاط وٕتش ت هیتا  ٔتصُ ؿذٜؿثىٝ  كیعش
سا دس  DCِیٙه  تشپاییٗایٗ خاصیت أىاٖ اػتفادٜ اص ِٚتاطٞای  .ؿٛد ٔی

، ػّفی-خاص٘ی-ػّفیٞای وٙذ. ٕٞچٙیٗ، دس ؿثىٝٔثذَ لذست فشاٞٓ ٔی
ٞای ته ٞای ٘أغّٛب خیّی تیـتش اص ؿثىٝٞای ٞاسٔٛ٘یهٔیشایی ٔؤِفٝ
 60-وٝ داسای یه پاػخ فشوا٘غ ػٝ لغثی تا ؿیةتغٛسی ػّفی اػت 

dB/decade افتذ  تاؿذ. تا ایٙحاَ ایٗ ؿیة تؼذ اص فشوا٘غ تـذیذ اتفاق ٔیٔی
تغٛسی وٝ عشاحی دلیمی اص ؿثىٝ داؿتٝ تاؿیٓ  ؿٛدتاػث ٔیٚ ایٗ فشوا٘غ 

تـذیذ  وٙذ. پذیذٜٔیوٝ اص اٚج ٌشفتٗ )پیه( خشیاٖ ٚ/یا ِٚتاط خٌّٛیشی 
ٞای ت تىٙیهدس ایٗ ٔماال .[5-7]دس ٔماالت صیادی تشسػی ؿذٜ اػت

تٛاٖ ٔختّفی تشای تضؼیف اثش تـذیذ ٔؼشفی ؿذٜ اػت. تا ایٗ ٚخٛد، ٔی
ٞای ؿثىٝ دلیك ػیؼتٓ لذست، عشاحی ٔؤِفٝ ٘ـاٖ داد وٝ تؼذ اص ٔغاِؼٝ

ای اص عیف تٛا٘ذ تٝ صٛستی ا٘داْ ؿٛد وٝ فشوا٘غ تـذیذ تٝ ٔٙغمٝ ٔی
 ٘ذاؿتٝ تاؿذ.فشوا٘ؼی اختصاف یاتذ وٝ دس آ٘دا ٔؤِفٝ ٞاسٔٛ٘یىی ٚخٛد 

ایٗ  ،ٚاسد اػت ػّفی-خاص٘ی-ػّفیٞای اِؿىاَ دیٍشی وٝ تٝ ؿثىٝ 
تیٗ تشای خاسی ؿذٖ خشیاٖ اص عشیك ؿثىٝ، پیؾ ٞایػثاست اػت وٝ ٔـتك

. [8-10]، [5]ا٘ذتش اػت. أشٚصٜ ٔماالت ا٘ذوی تٝ ایٗ ٔـىُ پشداختٝ پیچیذٜ
ی اػتفادٜ دس اٍِٛی ای سا وٝ تشاٞیچىذاْ اص ایٗ ٔماالت ؿىُ تؼتٝ خّٕٝ

 .ا٘ذتیٗ ٔفیذ تاؿذ، اسائٝ ٘ىشدٜوٙتشِی پیؾ

وٝ أىاٖ  چٙیٗ ػثاستی تذػت آٔذٜ اػت تغٛسیایٗ دس ایٗ ٔماِٝ،  
ٚ ٔمادیش خاسی  ػّفی-خاص٘ی-ػّفیپیـٍٛیی خشیاٖ سا اص عشیك ؿثىٝ 

اسٌیشی یه تىوٙذ. ایٗ ػثاست تشای خشیاٖ، ِٚتاطٞای خظ ٚ ٔثذَ فشاٞٓ ٔی
ای ؿٛد وٝ تٝ ػٙٛاٖ یىؼٛوٙٙذٜٔثذَ لذست اػتفادٜ ٔییه شیاٖ دس خ حّمٝ

دس خظ اػت،  تٛاٖوٙتشَ ؿذٜ ٚ تٝ ػٙٛاٖ ایٙٛستشی وٝ ٔشتٛط تٝ تضسیك 
ٞا تؼت ػاصیتشداسی تٛػظ ؿثیٝ ٞش دٚی ایٗ حاالت تٟشٜ ؛وٙذػُٕ ٔی

 .ا٘ذؿذٜ

صشی تیٗ ٔختدس ا٘تٟای ایٗ تخؾ اٌش تخٛاٞیٓ اص اػتشاتظی وٙتشَ پیؾ
تیٗ، یه سٚؽ وٙتشِی اصغالح وٙتشَ پیؾتؼشیف وٙیٓ، تایؼتی روش وٙیٓ وٝ 

ٞای وٙتشِی ٌفتٝ وٙذ؛ تّىٝ تٝ دأٙٝ ٚػیؼی اص سٚؽخاف سا تذاػی ٕ٘ی

ؿٛد وٝ دس آٟ٘ا تشای تذػت آٚسدٖ ػیٍٙاَ وٙتشَ تٝ وٕه ٔیٙیٕٓ وشدٖ ٔی
 ؿٛد.یه تاتغ ٞذف، اص ٔذَ صشیح فشآیٙذ اػتفادٜ ٔی

  اوتقال يلتاش در مقابل جریان آيردن تابغبدست   .2
اص  اٖیخش یتشاتیٗ پیؾ خّٕٝ تٛػؼٝ یوٝ تشا یخغ هتٔذاس  عشح

٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ  1دس ؿىُ ؿٛدیاػتفادٜ ٔ ػّفی-خاص٘ی-ػّفیؿثىٝ  كیعش
اػت  ػٛئیچ، ِٚتاط A ” ٚvswA“اص فاص  یفاصط ِٚتا vANایٗ عشح، دس  ؛اػت

  دادٜ ؿذٜ اػت. ؾیٔثذَ ٕ٘ا ”A“ ٝیوٝ دس ٚػظ پا

 

 

 

 

 

 ػادٜ ؿذٜ عشح ٔذاس ته خغی:  1ؿىُ

 

 ،ا٘ذلشاس ٌشفتٝتغٛس ػشی ٚ خاصٖ  ٞاػّف تاٞایی وٝ ٔماٚٔت
 ٞای تیـتشتخٕیٗٞؼتٙذ وٝ تایذ تشای خٌّٛیشی اص  داخّیٞای  ٔماٚٔت

 ،تیٗپیؾوٙتشِی  عشح تٛػؼٝ یه. تشای دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذی تـذیذ پذیذٜ
ٔٛسد ٘یاص اػت وٝ  vAN  ٚvswAتاتؼی اص  صٛستتٝ  I1شیاٖ ػثاستی تشای خ

ٟ٘ی تشای ٔتغیش وٙتشَ اػت. اصُ تشٞٓ vswAؿذٜ ٚ ٔتغیش وٙتشَ I1دس آٖ 
 غیش vswٍٞٙأی وٝ  I1 ػثاستؿٛد ٚ خثشی اػٕاَ ٔی سٚؽػاصی ػادٜ

سا تشای ایٗ حاِت ٘ـاٖ  اخز ؿذٜٔذاس  2آیذ. ؿىُتذػت ٔی ،ؿٛدفؼاَ ٔی
 دٞذ.ٔی

 

 

 

 

 

 غیش فؼاَ اػت.  vswٔذاس ٔؼادَ صٔا٘ی وٝ :  2ؿىُ
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 ، s "" حٛصٜ الپالعدس  I1 ػثاست تشای لثُ اص تذػت آٚسدٖ
 :وٙیٓتؼشیف ٔی سا ٞای صیش أپذا٘غ

                c 3 2 2 2 1 1 1z s 1 s ,z s z,   ( ) =sCr C L r L r    

 صیش تٛا٘ذ تٝ صٛستٔی I1تا اػتفادٜ اص تؼاسیف لثّی تثذیُ الپالع 
 ٘ٛؿتٝ ؿٛد:

(1)      1

1 2 c

(s)
I (s)=

z + z z
 AN

v 

 ؿٛد:خثشی تٝ ػثاست صیش ٔٙتٟی ٔی ٔحاػثاتتؼذ اص ٔمذاسی  ساتغٝ تاال

(2)                           2

2 2 3

1

s +s ( ) 1 (s)
I (s)=

D(s)

 
 ANL C C r r v

                

 ساتغٝ تاال داسیٓ:وٝ دس 

(3)        
 

3 2

1 2 1 2 3 2 1 2 3

1 1 2 3 2 2 3 1 2

D(s) s s ( )

s ( )

     

     

L L C L C r r L Cr L Cr

L Cr r r L Cr r r r
  

٘ـاٖ  اػت، فؼاَ ؿذٜ غیشvAN(s)  تشای ٚلتی وٝٔذاس حاصُ سا  3ؿىُ
دٞذ ٚ ػثاست تذػت آٔذٜ تشای ٔی

1I (s) :دس صیش دادٜ ؿذٜ اػت 

(4)                        c c
1 2

1c 1 c 1
2

c

z z (s)
I (s)= I (s)=

zz z z z z
z

 
      
 

sw
v                       

 تٛا٘ذ تٝ صٛست صیش ٌؼتشؽ یاتذ:وٝ ٔی

(5)                                                3

1

(s) s 1
I (s)=

D(s)

 
 sw

v Cr                           

 

 

 

 

 

 غیش فؼاَ اػت.  vANٔذاس ٔؼادَ صٔا٘ی وٝ :  3ؿىُ

 

 ؿذ.   تؼشیف( 3اػت وٝ دس ) ایٕٞاٖ ساتغٝ D(s)، (5دس )

تشای فشوا٘غ تـذیذ  ػثاست یه ، تL1 ،L2  ٚCٝتشای عشاحی ٔمادیش 
ٞا ٚ خاصٖ دس ػّفٞای پاساصیتی ت. دس حاِیىٝ ٔمادیش ػشی ٔماٚٔتاػ٘یاص 

ٔمذاس پیه تـذیذ إٞیت داسد، تا ایٗ ٚخٛد اثش ایٗ ٔمادیش ٔماٚٔتی دس 
صٛست تٛا٘ذ تٝٔی ٚ اػت ػثاست ٔمذاس فشوا٘غ تـذیذ ٘ادیذٜ ٌشفتٝ ؿذٜ

 ؿٛد: تؼشیفصیش 

(6)      
1

2
1 2

1 2

=
 
 
 

R

L L

L L C
 

تایذ تٝ ٘حٛی ا٘تخاب ؿٛ٘ذ وٝ  ػّفی-خاص٘ی-ػّفی ٔمادیش ؿثىٝ
ٞای تاالتش فشوا٘غ خغی ٚ فشوا٘غ فشوا٘غ تـذیذ تیٗ ٞاسٔٛ٘یه

، یؼٙی تضؼیف تیـتش ωRتش . ٔمذاس پاییٗ[11]لشاس ٌیشد ػٛئیچیًٙ
ٔمذاس تٛا٘ذ تغٛس دِخٛاٜ ٕ٘ی ωRٞای فشوا٘غ ػٛئیچیًٙ، ٌشچٝ  ٞاسٔٛ٘یه

ٚ  تٛا٘ٙذ تـذیذٞای تاالتش فشوا٘غ خغی ٔیهپاییٗ تٙظیٓ ؿٛد صیشا ٞاسٔٛ٘ی
 10تِٛیذ وٙٙذ. تؼٙٛاٖ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ػّٕی ٚلتی فشوا٘غ ػٛئیچیًٙ سِص٘ا٘غ

KHz ،2= اػتπ×5KHz ωR تاال ٚ ٔمذاسی ی وافی وٝ تٝ ا٘ذاصٜ ؿٛدٔی
ٔمذاس ظشفیت ایٗ صٛست  دسٔؼمَٛ اص ٞش ٞأٛ٘یه فشوا٘غ خغی اػت. 

ػاصی  تشای ػادٜ L1  ٚL2٘تخاب ؿذٜ اػت ٚ اٌش ٔمادیش ا C=5 µFخاص٘ی 
سا  µH L1=L2=400 ( ٔمذاس6) ساتغٝٔثُ ٞٓ تٙظیٓ ؿٛ٘ذ،  ػّفعشاحی 

 (7)تٛا٘ذ تٝ صٛست ( ٔی5( ٚ )2تاتغ ا٘تماَ تشای ) ؿىُدٞذ.  ٔی٘تیدٝ 
 :٘ٛؿتٝ ؿٛد

(7)                          
2

2 2 31 s +s ( ) 1I (s)
G (s)= =

(s) D(s)

  
AN

L C C r r

v
      

:ٚ 

(8)                                          31
s 1I (s)

G (s)= =
(s) D(s)

 


sw

Cr

v
    

1I، ػثاسات I1(t)تشای تذػت آٚسدٖ ػثاست صٔا٘ی  (s)  ٚ1I ( s  ٝت
1I تثذیُ تٝ عتشتیة تا اػٕاَ تثذیُ الپالع ٔؼىٛ (t)  ٚ1I (t) ؿٛ٘ذٔی  ٚ

خشیاٖ ٔٛسد ٘یاص  ٌؼؼتٝ ٘ؼخٝ تا ایٙحاَ اص آ٘دا وٝؿٛ٘ذ، ػپغ اضافٝ ٔی
تشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ صٔاٖ Tsؿٛد وٝ دس ایٗ ػثاست اػٕاَ ٔی = z-1 ((z⋅Ts s⧵           ّشیتا اػتفادٜ اص تخٕیٗ اٚ z حٛصٜتٝ  s حٛصٜاص  یه تثذیُ ،اػت

Gحاصُ تشای  ٞایاػت. ػثاست (z) ٚ G (z)  ٝصٔاٖ تا تٛخٝ ت
 :تٝ صٛست صیش ٞؼتٙذ µSec 100 تشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ

(9)       2

1

3 2

0.1242 0.2392 0.1095I ( )
G ( )= =

( ) 0.9498 0.9675 0.9302

  


  swA

z zz
z

v z z z z
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(10)     2

1

3 2

0.12422 0.2328 0.1075I ( )
G ( )= =

( ) 0.9498 0.9675 0.9302

 


  AN

z zz
z

v z z z z
                                    

z خّٕٝ تا ضشب صٛست ٚ ٔخشج دس
 آیٙذ:صیش تذػت ٔی ٞایتػثاس ،2- 

(11)                  1 2

1 2

0.1242 0.2392 0.1095
G ( )=

0.9498 0.9675 0.9302

z z
z

z z z

 

 

  


  
                    

(12)                   1 2

1 2

0.12422 0.2328 0.1075
G ( )=

0.9498 0.9675 0.9302

z z
z

z z z

 

 

 


  
                                    

 zٔؼىٛع  تیٗ تثذیُٞای پیؾفُشْػٕاَ ( ٚ تا ا12ِ( ٚ )11اص سٚی )
 ٞایتشای خشیاٖ

1I ( +1)k  ٚ
1I ( + 1 )k صیش دػت  ٞایتٛاٖ تٝ ػثاستٔی

 یافت:

(13)         
1 1 1

1

I ( +1)= 0.9498I ( ) 0.9675I ( 1)

0.9302I ( 2) 0.1242 ( )+

0.2392 ( 1) 0.1095 ( 2)

swA

swA swA

k k k

k v k

v k v k

     
  

   
                                     

(14)         
1 1I ( +1)= 0.9498I ( ) 0.9675I ( 1)

0.9302I ( 2) 0.12422 ( )+

0.2328 ( 1) 0.1075 ( 2)

AN

AN AN

k k k

k v k

v k v k

     
  

   
                                     

تیٙی ؿٛد. ٔمذاس تٛا٘ذ پیؾٔی vAN( خشیاٖ ٔشتٛط تٝ 14تا اػتفادٜ اص )
دس  (13اػت. ػثاست ) vswAایٗ خشیاٖ ٔؼتمُ اص ٔمادیش ٔتغیش وٙتشِی 

تٛا٘ذ دس صٛست ٔی vswAدٞذ وٝ اص سٚی آٖ ٔمذاس ای ٔیحمیمت تٝ ٔا ساتغٝ
1I ؿذٖ تؼییٗ ( +1)k تذػت آیذ: 

(15)            




1 1

1 1

1
( )= I ( +1)+0.9498I ( )

0.1242

0.9675I ( 1) 0.9302I ( 2)+

0.2392 ( 1)+0.1095 ( 2)

swA

swA swA

v k k k

k k

v k v k

   

   

 

                                     

تٛا٘ذ ٔشخغ داسد وٝ ٔی خشیاٖ٘یاص تٝ  ،وٙتشَ خشیاٖ حّمٝ ػاصیپیادٜ 
 ، ٔشخغ تٝ ػٙٛاٖ ٘ؼخٝعشحایٗ دس ؿٛد.  ایدادٞای ٔختّفی تٛػظ سٚؽ

 ضشیةایداد خٛاٞذ ؿذ تا ػّٕىشد  ای اص ػیٍٙاَ ِٚتاط ؿثىٝیافتٝ تٛػؼٝ
 ،عشاحی ؿذٜ تاؿذ وٙذ. اٌش حّمٝ وٙتشَ تغٛس دلیك تضٕیٗلذست ٚاحذ سا 

I1-REF(k)  ٔمذاسی اص  شَتؼذی وٙت ػیىُتذػت آٔذٜ دسI1 ٘ظش ٌشفتٝ  دس
 ػالٜٚ ایٍضیٗ وٙیٓ.خ I1-REF(k)تا سا  I1(k+1)یٓ تٛا٘ؿٛد ٚ دس ٘تیدٝ ٔیٔی
وٙذ ٌیشی ٔیػّٕی وٙتشِی، ٔتغیشی وٝ خشیاٖ سا ا٘ذاصٜ عشح یه ایٗ تشای تش
I1  ٝ٘ ٚ 1خٛاٞذ تٛدI ،تشای تذػت  ٟ٘یتشٞٓتٛاٖ اص اصُ تٙاتشایٗ ٔی

1آٚسدٖ  1 1I I I   ( اػتفادٜ وشد وٝ ٔٙدش تٝ 15ٚ خایٍضیٗ وشدٖ آٖ دس )
 .خٛاٞذ ؿذ (16)ػثاست 

  (16)     



 
 

 


1-REF 1

1 1

1 1

1 1

1
( )= I ( ) I ( 1)+

0.1242

0.9498 I ( ) I ( )

0.9675 I ( 1) I ( 1)

0.9302 I ( 2) I ( 2) +

0.2392 ( 1)+0.1095 ( 2)

swA

swA swA

v k k k

k k

k k

k k

v k v k

  

 

   

  

 

                                     

ٔمادیش  ،(16)دس 
1I ( +1)k ( تذػت آیٙذ. تایذ 14تٛا٘ذ اص سٚی )ٔی

ی ٔؼتمُ اص تىٙیه اػتفادٜ ؿذٜ تشای تذػت ٔتزوش ؿٛیٓ وٝ سٚؽ لثّ
ٞای وٙتشِی دیٍش ٞٓ اػٕاَ تٛا٘ذ تٝ حّمٝآٚسدٖ خشیاٖ ٔشخغ اػت ٚ ٔی

 ؿٛد.

 َاسازیشبیٍوتایج   .3
ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ اػت.  4پیـٟٙادی دس ؿىُ عشحخغی تشای  ٔذاس ته

ٔمادیش  1وشد وٝ تّٛن تیاٖتٛاٖ ٔی
1I ٌزؿتٝ ٚ حاَٙای ٔمادیش تشٔث سا vAN 

وٙذ. ٔمادیش ٔی ٔحاػثٝ( 14ٚ تا اػتفادٜ اص )
1I  سػٙذٔی 2وٝ تٝ تّٛن، 

 خٛاٞٙذ وشد. ٟٔیا( 16تشاػاع ) vswA(k) سا تشای ِٚتاط وٙتشَ حأَمذاس 
اص فؿٛد تا وٙتشَ ٔثذَ ػٝفاصٞا اػٕاَ ٔیٔا٘ذٜ تالی تٝ فشآیٙذ ٔـاتٝ ٕٞیٗ

ٔؼتمیٕاً اص سٚی ِٚتاط خغی ٚ تا ٔشخغ ، خشیاٖ ٕ٘ٛ٘ٝتىٕیُ ؿٛد. دس ایٗ 
سٚؽ  ،آیذ. تا ایٗ ٚخٛدتذػت ٔی (scale factor)ٔمیاع  ضشیةاػٕاَ 

ٔشخغ تِٛیذ ؿذٜ تٛػظ ػایش  ٞایخشیاٖأىاٖ اػتفادٜ اص  ،پیـٟٙادی
 ػاصد.ٞا سا تؼتٝ تٝ واستشد خاف فشاٞٓ ٔی تىٙیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٙتشَ پیـٟٙادیعشح  یتشا یٔذاس ته خغ:  4ُؿى
 



  َای فازیمىظًر کىترل جریانسلفی بٍ-خازوی-سلفیمتصل شدٌ بٍ یک شبکٍ ي ایىًرتر  َای یکسًسازفاز در حالت در یک مبدل سٍ zي  sبیه جریان تًسط تبدیالت پیش سازی کىترلپیادٌ
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 سازیکسً برداری مبدل بصًرتبُرٌ  .3.1
 اخشا  Matlab/Simulinkافضاس٘شْ ٞا دسػاصیؿثیٝدس ایٗ تخؾ، 

 اٍِٛی وٙتشَ پیـٟٙادی تٝ ػٙٛاٖ یه یىؼٛوٙٙذٜ تغٛسی وٝ ؿٛد ٔی
. ٌشددٔیوٙذ تؼت واس ٔی یهلذست ٘ضدیه تٝ  ضشیةؿذٜ وٝ تا  وٙتشَ

داسد ٚ ٔٙثغ  V110 ػاصی ؿذٜ ػیٙٛػی اػت ٚ ٔمذاسِتاط ؿثىٝ ؿثیٝٚ
ٌیشی ؿذٜ ا٘ذاصٜ داسد وٝ اص سٚی ِٚتاط ؿثىٝ A10خشیاٖ ػیٙٛػی ٔمذاس 

 KHz10 اػت ٚ فشوا٘غ ػٛئیچیًٙ DC ،V105 ِیٙهؿٛد. ِٚتاط ٔی تِٛیذ
     ٔشخغخشیاٖ دس وٙاس  I1ػیش تىأّی خشیاٖ  ٞای صیشتاؿذ. دس ؿىُٔی

I1-REF ِٝٚتاط ؿثى ٚ vAN  .ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ اػت 

 

 

 

 

 

 

 

 خشیاٖ یىؼٛػاص ٕٞشاٜ تا ٔمذاس ٔشخغ:  5ؿىُ

 

 

 

 

 
 

 

 دس حاِت یىؼٛػاص ِٚتاط ؿثىٝ:  6ؿىُ

 

تشداسی ؿذٜ خشیاٖ ٔثذَ لذست وٝ تصٛست یىؼٛػاص تٟشٜ ،5دس ؿىُ
ایٗ  ؿٛد وٝاػت، ٕٞشاٜ تا ٔمذاس ٔشخؼؾ ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ٔـاٞذٜ ٔی

تاؿذ. دلت اػتشاتظی ٚ تذٖٚ ٞیچٍٛ٘ٝ فشاخٟـی ٔیخشیاٖ وأالً ػیٙٛػی 
ٞیچ دسصذ پیـٟٙادی تمذسی تاالػت وٝ خشیاٖ، ٔمذاس ٔشخغ خٛد سا تی

وٙذ. دس ایٗ تیٗ، پاػخ دیٙأیىی ِٚتاط ؿثىٝ وٝ خغایی سٍٞیشی ٚ د٘ثاَ ٔی
 . دادٜ ؿذٜ اػت، تیاٍ٘ش ػیٙٛػی ٔا٘ذٖ ایٗ ِٚتاط اػت 6دس ؿىُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیف ٞاسٔٛ٘یىی، فشوا٘ؼی خشیاٖ یىؼٛػاص :  7ؿىُ
 

ٔالحظٝ آ٘اِیض فشوا٘ؼی تشای خشیاٖ ا٘داْ ٌشفتٝ اػت،  7دس ؿىُ
اػت. ایٗ ٔمذاس پاییٗ،  2.1%تشاتش  اػٛخاج ٞاسٔٛ٘یه وُؿٛد وٝ  ٔی
 ٔغّٛتی تشخٛسداسویفیت اص  فٛق ؿىُ ٔٛج ػیٙٛػیوٙٙذٜ آٖ اػت وٝ  تیاٖ

 اػت.

 ایىًرترداری مبدل بصًرت بربُرٌ .3.2
ؿثىٝ ػٕت تٝ  DC ِیٙه ػٕتسا اص  تٛاٖ، ٔثذَ، آصٔایؾتشای ایٗ 

ای دس ٔمیاع ٔٙفی اص ِٚتاط وٙذ ٚ خشیاٖ ٔشخغ تٝ صٛست ٘ؼخٝتضسیك ٔی
ؿٛد. دس ، تِٛیذ ٔی4دس ؿىُ Kؿثىٝ ٚ تا ا٘تخاب ٔمذاسی ٔٙفی تشای ثاتت 

 .ؿٛدتِٛیذ ٔی A10 ٔشخغ، یه ٕ٘ٛ٘ٝایٗ 

ٔثُ  ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ اػت. آٖ ػیش تىأّی خشیاٖ ٚ ٔشخغ 8ىُدس ؿ
ٞا ػشیغ ٚ ؿٛد وٝ ایٗ تاس ٘یض پاػخ دیٙأیىی خشیاٖحاَ لثُ ٔـاٞذٜ ٔی

ؿٛد دس حاِت ایٙٛستشی ٞٓ وأالً ػیٙٛػی ٞؼتٙذ. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔالحظٝ ٔی
وٙذ؛ تٛخٝ داؿتٝ ٔمذاس ٔشخغ خٛد سا د٘ثاَ ٔی خشیاٖ تا دلت تؼیاس تاال

ٞا دس وؼشی اص ثا٘یٝ داسد صٛست تاؿیذ وٝ دس ٞش دٚ حاِت ایٗ ٚاوٙؾ
 ٌیشد. ٔی

تٝ تصٛیش وـیذٜ ؿذٜ  9ِٚتاط ؿثىٝ دس حاِت ایٙٛستشی وٝ دس ؿىُ
اػت ٘یض تیاٍ٘ش ایٗ ٔٛضٛع اػت وٝ ایٗ ِٚتاط دس عی ػّٕیات ٔزوٛس، فُشْ 

    ػیٙٛػی تٛدٖ خٛد سا تغٛس وأُ حفظ وشدٜ اػت.   
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 خشیاٖ ایٙٛستش ٕٞشاٜ تا ٔمذاس ٔشخغ:  8ىُؿ

 

 

 

 

 

 
 

 دس حاِت ایٙٛستشی ِٚتاط ؿثىٝ:  9ؿىُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیف ٞاسٔٛ٘یىی، فشوا٘ؼی خشیاٖ ایٙٛستش :  10ؿىُ

ش تشات اػٛخاج ٞاسٔٛ٘یه وُ ،ؿٛد ٔی ٕٞا٘غٛس وٝ دس ؿىُ ٔزوٛس دیذٜ
اِؼادٜ وٓ وٝ لاتُ تٛخٝ ٞٓ اػت، دلت عشاحی فٛقاػت. ایٗ ٔمذاس  %1.7

 .دٞذاػتشاتظی پیـٟٙادی تٝ خٟت وٙتشَ ٔتغیش ٔٛسد ٘ظش سا ٘ـاٖ ٔی

دادٜ ؿذٜ  11ٞٓ دس ؿىُ DCٞا، ؿىُ ٔٛج ِیٙه ػاصیدس پایاٖ ؿثیٝ
ٔا٘ذٜ  تشداسی ایٗ ِٚتاط وأالً پایذاس ٚ ٔماْٚ تالیاػت. دس ٞش دٚ حاِت تٟشٜ

 [12-15]تٛاٖ تٝ تیٗ، ٔیتشای دسن تیـتش ٚ واستشد اػتشاتظی پیؾاػت. 
 سخٛع وشد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 تشداسیدس ٞش دٚ حاِت تٟشٜ DCِٚتاط ِیٙه :  11ؿىُ

 گیریوتیجٍ  .4

ٞای ٔثذَ تٝ تیٙی خشیاٖتؼتٝ تشای پیؾتٝ فُشْ  ٔؼادِٝدس ایٗ ٔماِٝ، یه 
 عشحَ تذػت آٔذ وٝ أىاٖ تٛػؼٝ ٞای ؿثىٝ ٚ ٔثذتاتؼی اص ِٚتاط صٛست

ٔؼادالت ٔٛخٛد دس ایٗ ٔماِٝ ٚ  فُشْدس  ٕ٘ایذ.سا فشاٞٓ ٔی تیٗوٙتشِی پیؾ
ٚ  "s"تیٗ اص تثذیُ سیاضی الپالع دس یه واس خذیذ دس عشح وٙتشَ پیؾ

ٞای فاصی تٝ ساحتی ٚ تا حذالُ اػتفادٜ وشدیٓ. خشیاٖ "z" تثذیُ سیاضی
اٍِٛسیتٓ تیٙی ٚ ٔحاػثٝ ؿذ٘ذ. ت سیاضی پیؾٞاسٔٛ٘یه تا وٕه ایٗ تثذیال
ٞایی تؼت ؿذ وٝ دس آٖ ٔثذَ دٚ ٘مؾ ػاصیوٙتشِی پیـٟٙادی تٛػظ ؿثیٝ

ٌشفت یا ٔی تٛاٖاص ؿثىٝ  ػٙىشٖٚی وشد یا تٝ ػٙٛاٖ یىؼٛوٙٙذٜسا ایفا ٔی
ػیٙٛػی  ؿشایظ دس وشد.سا تٝ ؿثىٝ تضسیك ٔی تٛاٖ یه ایٙٛستشتٝ ػٙٛاٖ 

خٛتی اص  سٍٞیشیوٝ تغٛسی تؼت ؿذ  یایٙٛستش تشداسیٟشٜدس تِٚتاط خغی 
خشیاٖ  اػٛخاج ٞاسٔٛ٘یه ؤُٙدش تٝ  اِثتٝ داد وٝسا ٘ـاٖ ٔیٔشخغ خشیاٖ 
تیٙی خشیاٖ آ٘مذس تذػت آٔذٜ تشای پیؾ ؿىُ تؼتٝ ؿذ. تؼیاس پاییٗتا حذ 

ٞای وٙتشِی ٔختّف اػتفادٜ وشد تٛاٖ اص آٖ تشای حّمٝوّی اػت وٝ ٔی
 ػغحی(.  چٙذ ٞایٔثاَ ٔثذَ )تشای
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 ییتا ط٘شاتٛس اِما یتاد ٗیتٛست هیدس  ٗیتؾیپ یاػتشاتظ ” ،ی٘دف ذسضایحٕ ،فردیحامد جًاَر [14]
تشق،  یإِّّٗ یوٙفشا٘غ ت 29“ سٚتٛس، اٖیتٝ خٟت وٙتشَ تٛاٖ تا وٕه خش  (DFIG)ٝیػٛ تغز دٚ

PSC٘ ٜ1393ٔاٜ آتاٖ 7 تا 5 ٔماِٝ ؿفاٞی، ،شٚی، پظٚٞـٍا. 

تیٗ تٛاٖ تَشسٚی ط٘شاتٛس ػاصی وٙتشِش پیؾ عشاحی ٚ پیادٜ ” ،ی٘دف ذسضایحٕ، فردیحامد جًاَر [15]
تشق،  یإِّّٗ یوٙفشا٘غ ت 31“ ،سٚتٛساِمایی دٚ ػٛ تغزیٝ دس یه تٛستیٗ تادی تا اػتفادٜ اص خشیاٖ 

PSC٘ ٜ1395ٔاٜ آتاٖ 5 تا 3 ٔماِٝ ؿفاٞی، ،شٚی، پظٚٞـٍا. 

 
 

 

 

 

 


