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تاریخ پذیرش94/۱2/25:

تاریخ دریافت94/29/22:

چکیده :اینورترهای منبع ولتاژی چندسطحی ساختار مناسبی را برای دستیابی به میزان توان باال و شکل موجهاای خروجای باا
کیفیت باالتر ارائه میدهند .تاکنون ،تحقیقات گستردهای در زمینه اینورترهای چند سطحی ،استفاده شاده در کاربردهاای ولتااژ و
توان باال انجام گرفته است که بهدلیل امتیاز آنها از قبیل :اعوجاج هارمونیکی کمتر شکل موجهای خروجی ،تنش کمتر ولتاژ کلیدها
و پایین بودن تداخل امواج الکترومغناطیسی سیستم ،مورد توجه قرار گرفته اند .بیشتر اینورترهای چند سطحی دارای آرایشای از
کلیدهای الکترونیک قدرت ،منابع ولتاژ  ،DCترانسفورماتورها و خازنها هستند .ادوات الکترونیکی که در ایان مباد هاا اساتفاده
شدهاند موجب تزریق هارمونیک به جریان خطوط قدرت شده و به این ترتیب شکل موج جریان و ولتااژ سیساتم قادرت را معاوج
میکنند ،که این منجر به کاهش کیفیت توان شبکه نیز میشود .در این مقاله سعی بر آن است که با ارائه ساختار جدید بار اساا
مدوالسیون برای اینورتر چندسطحی با تعداد ادوات الکترونیک قدرت کمتر ،موجب کاهش تلفات مدار ،افزایش رانادمان و کیفیات
توان سیستم شد و همچنین از پیچیدگی و قیمت اینورترها کاست ،به منظور تایید عملکرد اینورتر چند سطحی با روش پیشنهادی،

واژههای کلیدی :اینورتر چند سطحی دیود کلمپ ،اینورتر چند سطحی خازن شناور ،اینورتر چند سطحی کاسکاد ،مدوالسیون

 -1مقدمه
اینورترهای منبع ولتاژی چندسطحی ساختار مناسبی را برای
بهدست آوردن میزان توان باال و شکل موجهای خروجی با کیفیت
باالتر با حفظ پاسخهای دینامیکی منطقی ،ارائه میدهند.
اینورترهای چند سطحی که اولین بار معرفی شدند ،مبتنی بر
ترکیب سری از چندین مبدل تمام پل سه سطحی بودند .این
مبدلها با توجه به ویژگیهای خوبی که داشتند مورد توجه بسیاری
قرار گرفته و همین امر موجب شد تا ساختارهای مختلفی برای
آنها معرفی شود .در حالت کلی اینورترهای چند سطحی متداول به
صورت زیر تقسیمبندی میشوند[ .]۱-4اینورتر چند سطحی کلمپ
دیودی با نقطه خنثی ( )NPCبرای اولین بار در سال  ۱9۹2توسط

 Nabaeمعرفی شد .در توپولوژی  NPCاستفاده از دیودهای کلمپ
ضروری است .دراین ساختار به کمک تنظیم کلیدها بههمراه
دیودهای کلمپ و با استفاده از ترکیب سری خازنها ،ولتاژ لینک
 DCبه سطوح یکسان قابل تقسیم میشود .توپولوژی  NPCبه
علت این که دیودهایی ولتاژ را روی عناصر کلیدزنی نگه میدارند،
به توپولوژی کلمپ دیودی معروف است [ .]5ساختاراینورتر چند
سطحی خازن شناور مشابه توپولوژی اینورتر کلمپ دیودی است ،با
این تفاوت که از خازنها به جای دیودها برای نگه داشتن ولتاژ روی
عناصر کلیدزنی استفاده شده است[ .]۶اینورتر چند سطحی کاسکاد
 H-bridgeاز اتصال سری اینورترهای تک فاز تمام پل حاصل
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شبیهسازی با استفاده از نرمافزار  PSCAD/EMTDCبر روی اینورترهای هفت سطحی و پانزده سطحی انجام گرفته است.
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)(4n  1

n

d
کلید و  dتعداد
داده شده است .این اینورتر از
منبع ولتاژ  DCمستقل با اندازههای نابرابر (نامتقارن) تشکیل شده
است .تعداد سطوح ولتاژ خروجی یک فاز اینورتر وابسته به نحوه
انتخاب اندازه منابع ولتاژ  DCدارد .همانطوری که در شکل ()۱
نشان داده شده است ،اینورتر چند سطحی پیشنهادی از دو قسمت
تشکیل شده است که شامل یک پل  Hتشکیل شده از کلیدهای

پیشنهادی )(nd  2

نشان میدهد.

-۳روش مدوالسیون کلیدها و مدار کنتر اینورتر
در این قسمت ،روش مدوالسیون اینورتر پیشنهادی برای حالت
هفت سطحی توضیح داده میشود .روش کنترلی برای ساختار
اینورتر پیشنهادی بر پایه روش مقایسه شکلموج مرجع سینوسی با
شکلموج خروجی است .برای تحلیل روش کنترلی ساختار فاز
اینورتر هفت سطحی با دو منبع ولتاژ مطابق شکل ( )4در نظر
گرفته شده است .ابتدا روش مدوالسیون کلیدهای قسمت منابع
اینورتر چند سطحی توضیح داده میشوند .برای این کار ،از یک
شکلموج سینوسی مطابق شکل ( )5استفاده میشود .برای اعمال

t5

t

درست سیگنالهای کلیدزنی ،شناسایی زمانهای  0تا
ضروری است ،که این کار با کمی تقریب قابل حصول میباشد .حال
بهکمک سیگنال رفرنس ،برای اینورتر شکل ( )4زمانهای

t5

t0

تا

بهصورت زیر قابل محاسبه است:
()۱

0  ref  1  0  t  t 0

()2

1  ref  3  t 0  t  t1

()۳

3  ref  5  t1  t  t 2
ref  5
 t 2  t  t3

()4

t

t5

بهکمک زمانهای بهدست آمده در روابط باال ،زمانهای  3تا
نیز قابل محاسبه هستند .به این ترتیب میتوان سطوح ولتاژ مثبت
را بهدست آورد .بهعنوان مثال ،برای تولید سطح ولتاژ
بهصورت زیر عمل میشود:
()5

 Vdc

S b 0  1
1  ref  3  
S a 0  S c 0  S c1  0

سیگنالهای کلیدزنی کلیدهای قسمت  Hاینورتر نیز (کلیدهای

 S1تا S 4
میآیند.

 S1تا  S 4است .این قسمت اینورتر از دو ساق با دو کلید در هر
ساق تشکیل شده است به طوری که کلیدها در هر ساق بهصورت
متمم هم عمل میکنند و امکان روشن شدن همزمان دو کلید یک
76

) از مقایسه سیگنال مرجع با سطح صفر بهدست

Journal of Novel Researches on Electrical Power - Vol. 2-No. 2- summer 2013

 -۲ساختار اینورتر پیشنهادی
با توجه به این که در اغلب اینورترهای چند سطحی ،تعداد زیادی از
ادوات کلیدزنی (کلیدهای قابل کنترل و دیودها) استفاده میشود،
هزینه و پیچیدگی سیستم را افزایش داده و موجب تولید تلفات و
در نتیجه کاهش بازده اینورتر میشوند .کاهش تعداد این ادوات در
یک اینورتر چندسطحی میتواند به سادگی ساختار و کاهش هزینه
آن کمک کند .بنابراین به نظر میرسد ارائه ساختاری با تعداد
کلیدهای نیمههادی کمتر با حفظ کارایی سیستم مهم باشد.
ساختار یک فاز اینورتر چندسطحی پیشنهادی در شکل ( )۱نشان

داده شده است .این کلیدها ،کلیدهایی هستند که منابع ولتاژ DC
را بهصورت سری -موازی به هم وصل میکنند .شکل ( )۳مدار
فرمان کلیدها و مسیر عبور جریان را برای اینورتر هفت سطحی
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میشود .در این نوع اینورتر هر یک از پلهای تک فاز از منبع ولتاژ
 DCمربوط به خود تغذیه میشود و با کلیدزنی مناسب ،ولتاژ
خروجی مطلوب تولید میشود [ .]۷-۹یکی از عیبهای اینورتر چند
سطحی نامتقارن در مقایسه با اینورتر چند سطحی متقارن ،از دست
دادن مدوالریتی است .در نتیجه با توجه به عدم وجود حالتهای
تکراری کامل کلیدزنی در اینورترهای چند سطحی نامتقارن
نمیتوان از روشهای کنترل شارژ متقارن در آنها استفاده کرد.
روشهای کنترل شارژ متقارن روشهایی هستند که در کنترل
اینورتر چند سطحی متقارن به کار میروند تا توان مصرف شده از
منابع ولتاژ  DCیکسان باشد .روشهای مدوالسیون و کنترل
اینورترهای چند سطحی از دو دیدگاه ،الف) مدوالسیون با فرکانس
کلیدزنی پایین و ب) مدوالسیون با فرکانس کلیدزنی باال ،در مقاالت
متعدد مورد بررسی قرار گرفته است[ .]9-۱۱در این مقاله ،با ارائه
ساختار جدید بر اساس مدوالسیون برای اینورتر چندسطحی با
تعداد ادوات الکترونیک قدرت کمتر ،موجبات کاهش تلفات مدار و
افزایش راندمان سیستم فراهم شده است .به منظور تایید عملکرد
اینورتر چند سطحی با روش پیشنهادی ،شبیهسازی بر روی
اینورترهای هفت سطحی و پانزده سطحی انجام گرفته است.
قسمت های بعدی این مقاله مشتمل بر موارد زیر است:
در بخش  2ساختار پیشنهادی اینورتر مورد مطالعه قرار گرفته است،
بخش  ۳به توصیف روش مدوالسیون کلیدها و مدار کنترل اینورتر
اختصاص داده شده و در بخش  4نتایج شبیه سازی و در خاتمه در
بخش  5نتیجه گیری ارائه گردیده است.

ساق وجود ندارد .قسمت دیگر شامل کلیدهای  S a 0تا S an
S
S
S
S
 b 0تا  bnو  c 0تا  c 2 n1است که در شکل ( )2نشان
،

S
c0
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شکل (:)۱ساختار یکفاز اینورتر چند سطحی پیشنهادی
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شکل (:)2ساختار طرف منابع ولتاژ یکفاز اینورتر چند سطحی پیشنهادی
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شکل (:)۳مسیر عبور جریان در اینورتر هفت سطحی( ،الف) اتصال  V0به خروجی( ،ب) اتصال  V0و V1

بهصورت سری ( ،ج) اتصال  V1به خروجی
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0
-Vdc
-2Vdc
-3Vdc

شکل ( :)۶تحقق نرمافزاری سیستم کنترل پیشنهادی برای تولید ولتاژ هفت سطحی
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شکل ( :)5شکلموج سیگنال مرجع و ولتاژ خروجی هفت سطحی
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شکل ( :)4ساختار هفت سطحی اینورتر پیشنهادی
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()۶

S1  S 4  1
ref  0  
S 2  S 3  0

()۷

S1  S 4  0
ref  0  
S 2  S 3  1

شکل ( )۱2نشان داده شده است که بهصورت شبه سینوسی است.
بهدلیل اهمی -سلفی بودن بار ،جریان نسبت به ولتاژ خروجی
اینورتر دارای پسفاز است .اندازه و فاز جریان بار از رابطه زیر قابل
محاسبه است:
()۹

van
ia 
RL  jX L

که  RLمولفه اهمی بار و  XL=Lωراکتانس سلفی بار است.

 -۴نتایج شبیه سازی
در این قسمت نتایج شبیهسازی که توسط نرمافزار
 ، PSCAD/EMTDCبر روی اینورتر پیشنهادی در حالتهای
مختلف سطوح ولتاژ و انتخاب اندازه منابع ولتاژ  DCصورت گرفته
نشان داده شده است .در همه حالتها شکلموج ولتاژ خروجی
اینورتر و ولتاژ بار و همچنین اعوجاج هارمونیکی کل بررسی شده
است.

 -1-۴نتایج شبیهسازی برای حالت هفت سطحی

شکل ( :)۷سیگنالهای کلیدزنی کلیدهای قسمت  Hاینورتر

ولتاژ که در شکل ( )4نشان داده شد ،در این قسمت نشان داده شده

است .اندازه منابع ولتاژ  DCمستقل ایدهآل بهصورت V0  5 V
و

 V1  10 Vانتخاب شدهاند .باری که در خروجی اینورتر قرار

داده شده یک بار اهمی -سلفی بوده و دارای مولفه اهمی  22اهم و
سلفی یک میلی هانری است .برای مدوالسیون و انتخاب درست
زوایای کلیدزنی کلیدها از یک سیگنال مرجع سینوسی با فرکانس،
فاز و دامنه بهترتیب برابر با  52هرتز ،صفر و  ۶استفاده شده است.
سیگنالهای کلیدزنی که توسط سیستم کنترلی در یک دوره تناوب
تولید میشود ،برای کلیدهای اینورتر در شکلهای ( )۷و ( )۹نشان
داده شده اند .فرکانس کلیدزنی در سیستم کنترلی پیشنهادی برابر
فرکانس سیگنال مرجع است که برابر

 52هرتز میباشد.

شکلموجهای ولتاژ اینورتر و بار در شکل ( )9نشان داده شده است.

شکل ( :)۹سیگنالهای کلیدزنی قسمت منابع اینورتر هفت سطحی

طبق توضیحات فصل قبل ،تعداد سطوح ولتاژ خروجی فاز اینورتر در
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نتایج حاصل از ساختار هفت سطحی اینورتر پیشنهادی با دو منبع
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به این ترتیب تمام سطوح ولتاژ مثبت و منفیی در خروجیی اینیورتر
پیشنهادی تولید میشوند .تحقق نرمافزاری معیادالت بیاال در شیکل
( )۶نشان داده شده است.
ساختار ارائه شده هیم از نگیرش سیاختار و هیم از نگیرش سیسیتم
کنترلی مبدل دارای شیاخ هیای بهتیری نسیبت بیه اینورترهیای
مرسوم است .در ساختار ارائه شیده ،سیعی شیده کیه از المیانهیای
الکترونیک -قدرت و منابع انرژی کمتری استفاده شود که منجر بیه
کاهش قیمت اینورتر می شود .از طیرف دیگیر ،اسیتفاده از سیسیتم
کنترلی بهتر و انتخاب بهینه زوایای کلیدزنی در اینیورتر ارائیه شیده
هارمونیکهای خروجی اینورتر را حذف یا کاهش داده است.

این حالت برابر هفت است( .)4× nd -1= 7شکلموج جریان بار در
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شکل ( -9الف)

اعوجاج هارمونیکی کل ) (THDولتاژ هفت سطحی خروجی در
شکل( )۱۱نشان داده شده است که خروجی برابر  ۱۱/42درصد
میباشد.

شکل ( :)9شکلموجهای خروجی اینورتر هفت سطحی (الف) ولتاژ

شکل ( :)۱۱اعوجاج هارمونیکی کل ) (THDولتاژ هفت سطحی

اینورتر( ،ب) ولتاژ بار بعد از گذر از فیلتر

خروجی
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شکل ( :)۱2شکلموج جریان بار در حالت هفت سطحی
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 -۲-۴نتایج شبیهسازی برای حالت پانزده سطحی
نتایج حاصل از ساختار یازده سطحی اینورتر پیشنهادی با سه منبیع
ولتاژ نامتقارن در شکل ( )۱2نشان داده شده است .اندازه منابع ولتاژ
 DCمسیتقل اییدهآل بیهصیورت  V1  10 V ، V0  5 Vو

شکل ( :)۱۳شکلموج جریان بار در حالت پانزده سطحی

اعوجاج هارمونیکی کل در شکل ( )۱4نشان داده شده است که در
این حالت برابر  4/۶4درصد بوده که نسبت به حالت هفت سطحی
کمتر شده است.

شکل ( -۱2الف)

همانطوری که با نتایج شبیهسازی هم نشان داده شد ،ساختار و
شکل (-۱2ب)

استراتژی کنترلی پیشنهادی نتایج بهتری را نسبت به روشهای
کنترلی مرسوم دارد.

شکل ( :)۱2شکلموجهای خروجی اینورتر پانزده سطحی (الف) ولتاژ

برای یک بار مثل محرکههای الکتریکی بیشتر از همه چیز شتاب و

اینورتر( ،ب) ولتاژ بار بعد از گذر از فیلتر

حرکت نرم آن ضروری است که با توجه به شکل موجهای جریان
فازها در اینورتر چندسطحی پیشنهادی ،ریپل جریان فازها خیلی
کمتر بوده و این موجب عملکرد بدون نویز صوتی و آرام محرکه
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شکل ( :)۱4اعوجاج هارمونیکی کل در حالت  ۱5سطحی
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 V2=20Vانتخاب شده اند .باری که در خروجی اینیورتر قیرار داده
شده یک بار اهمی -سیلفی بیوده و دارای مولفیه اهمیی  22اهیم و
سلفی یک میلی هانری است .بیرای مدوالسییون و انتخیاب درسیت
زوایای کلیدزنی کلیدها از یک سیگنال مرجع سینوسی با فرکیانس،
فاز و دامنه بهترتیب برابر با  52هرتز ،صفر و  ۱5استفاده شده است
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بهعنوان بار خروجی اینورتر میشود .تعداد ادوات الکترونیک قدرت
در اینورتر ارائه شده نسبت به ساختارهای مرسوم کمتر است که در
کاهش اندازه و قیمت اینورتر نقش موثری دارد.
اعوجاج هارمونیکی کل بهعنوان یک شاخ

مهم در طراحی اینورتر

و سیستم کنترلی آن در اینورتر پیشنهادی نسبت به توپولوژیهای

 -۵نتیجه
اینورترهای چند سطحی یک توپولوژی الکترونیک قدرت مفییدی را
برای محرکه موتورهای الکتریکی با توان و سرعت باال ارائه کردهانید
کییه دارای تییداخل امییواج الکترومغناطیس یی پییایین و بییازده بییاالی
کلیدزنی هسیتند .در ایین مقالیه سیعی شید کیه بیا کیاهش تعیداد
کلیدهای نیمه هادی بهکار رفته در میدار اینیورتر چنید سیطحی از
پیچیدگی و قیمت آنها کاست و همچنین بازده سیسیتم اینیورتر را
بهبود داد .به منظور تایید عملکرد اینورتر چند سطحی پیشینهادی،
از نظر ساختاری و هم از نظر سیستم کنترلی ،شبیهسازی با استفاده
از نرم افزار  PSCAD/EMTDCبر روی اینورترهای هفت سطحی و
پانزده سطحی انجام گرفت.
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