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اما در عمل  .گرفته شده استآل و متقارن در نظر در شرايط ايده تحقيقات در اكثر  DC‐ACهاي عملكرد مبدل :چكيده
 توانندمييك مبدل  كليدهاي نيمه هاديبه عنوان مثال  .آل را از بين مي بردكه اين حالت ايده	داردمسائل مختلفي وجود 

تيجه تقارن در كليدزني از ن در آل نباشدايده ر ممكن است كامالّزني در يك اينورتد يا مدار كليدنبا هم داشته باش  ييهاتفاوت
هاي گردد كه اين هارمونيكهاي زوج ند باعث ايجاد هارمونيكهاي اضافي از جمله هارمونيكتوامي عدم تقارناين  .رودبين مي

ي براي اينورتر مبتني بر روش براي بررسي دقيق اين هارمونيكها در اين مقاله مدل .كنندضافي مشكالت فراواني را ايجاد ميا
ايجاد شده در اين شرايط هاي ك اين مدل روابط تحليلي هارمونيكارائه شده است و به كم 	function	Switchingسازي مدل

عدم تقارن تواند تاثير مي و تحليلي به صورت دقيق باشددر عين حال كه ساده مي اين مدل .آل استخراج شده استغير ايده
وليدي در حالت عدم هاي تبراي هارمونيكنتايج تحليل رياضي به دست آمده . زني اينورترهاي سه فاز نشان دهدرا در كليد

  .راستي آزمايي شده است MATLABو  PSCADافزارهاي تقارن در كليدزني اينورتر به كمك نرم

	Switching اينورترهاي سه فاز، مدل سازي مبتني بر  ، هارمونيكهاي اضافي، زواياي كليدزني عدم تقارن: كليدي هايواژه

functionروابط تحليلي ،  
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  مقدمه - 1
امروزه در كـار بردهـاي مختلـف و فراوانـي ماننـد       DC‐ACمبدل هاي 

	.شـوند بـه كـار گرفتـه مـي    ... بـران سـازهاو   درايوها، انرژي هاي نو، ج
عملكـرد مبـدل را در    عمومـاّ لها هاي انجام شده بر روي اين مبدبررسي

امـا ايـن فـرض در اكثـر      ].1[ گيردآل و متقارن در نظر ميشرايط ايده
شرايط غير  بنابراين الزم است كه تاثير  .باشدنميموارد صحيح و دقيق 

برخـي از شـرايط غيـر     .آل در عملكرد اينورتر در نظر گرفتـه شـود  ايده
ادلي در كه نامتعـ ] 2[در مقاالت بررسي شده است مانند مرجع  آلايده

 DCكه نامتعـادلي در سـمت    ]3[ يا مرجع كندبار اينورتر را بررسي مي
حالـت متقـارن و نامتقـارن سـاختار     كه ] 4[ كند و مرجعرا بررسي مي

 آل غير ايده شرايط اين  يكي از. كندسري را ارائه ميجديد اينورترهاي 
اما ايـن حالـت عـدم     .زني قطعات قدرت استتقارن در كليد عدمتاثير 

تقارن به علت پيچيدگي آن تا به حال به صورت دقيق در مقاالت مورد 
توانـد باعـث مشـكالت    ن عـدم تقـارن مـي   ايـ  .بررسي قرار نگرفته است
هـاي ايجـاد   از مهمترين آنها افزايش هارمونيـك مختلفي شود كه يكي 

گـردد  هايي در خروجي ظاهر ميهارمونيكدر اين حالت . باشدشده مي
  .كه در شرايط متعادل و عملكرد عادي وجود ندارند

 :نـد ماننـد  د ايجـاد كن نـ تواندر سيستم مي مشكالت زياديهارمونيكها  
كـه  ...ا، تلفـات اضـافي و   ايجاد مشكل تداخل، درست كار نكردن رله هـ 

تواننـد ايـن   ايجاد شده در حالت عدم تقـارن مـي   هاي اضافيهارمونيك
هـاي مرتبـه   كنند به خصوص ظاهر شدن هارمونيك مشكالت را تشديد

ــر ــالوه ب ــ دوم ع ــرد اف ــوجهي در ســطح  هارمونيكهــاي ف ــل ت زايش قاب
هارمونيكهـاي   تاثير ايـن  براي اين كه بتوان .كندميها ايجاد هارمونيك

مونيك هاي ايجاد شده اطالعاتي در مورد هار اضافي را بررسي كرد بايد
هاي اضافي با عدم راي به دست آوردن رابطه هارمونيكب. ست آوردبه د

تحقيقات انجام شده بر  .استسازي اينورترها نياز به مدل ،تقارن موجود
شـده اسـت    هاي مختلفـي ازي اينورترها منجر به ارائه مدلسمدل روي

از آنجـايي كـه     .باشـند مـي هـاي متفـاوت   كه داراي دقت و پيچيـدگي 
جـيم بـه   كي اينورترهـا منجـر بـه روابـط پيچيـده و ح     بررسي هـارموني 

 اسـت بنابراين نياز به مـدلي   گرددآل ميخصوص در حالتهاي غير ايده
قطعـات آن مبـدل را از ديـد    كه بدون در گيري بـا پيچيـدگي مـدار و    

توانـد  در اين حالت مبدل مي .هاي ورودي و خروجي مدل كندترمينال
سـازد  ها را به هم مـرتبط مـي  خروجيها و با تابع تبديل آن كه ورودي

	مـي  Functionalسـازي  سازي  يك مـدل اين نحوه مدل .مدل گردد

سازي د مبدل را شبيهسازي تك تك اجزا، عملكرباشد كه به جاي مدل
  .مي كند

  Functionalسازي از انواع مدلfunction	Switching	 سازيمدل
رونيـك  ي ادوات الكتسازتمند و در عين حال ساده براي مدلمدلي قدر

سازي در با استفاده از اين روش مدل. باشدقدرت از جمله اينورترها مي
لـت  گيـري بـا معـادالت حا   انند بحث هارمونيكها نيازي به درمواردي م

بنـابراين  . يابدسازي كاهش زيادي ميسيستم وجود ندارد و زمان شبيه

دقيـق بررسـي   ده و در عـين حـال   ها را به روشي ساتوان هارمونيكمي
  ].5 -6[نمود

  :سازي داراي مزاياي زير مي باشددر كل اين روش مدل
	ساده بودن اعمال مدل - 1

	 عدم نياز به اطالعات از پارامترهاي مدار  - 2
	براي به دست آوردن معادالت حالت عدم نياز - 3

	سازيكاهش زمان شبيه - 4

	.آسان بودن توسعه مدل - 5
سـازي بـا اسـتفاده از    اينورتر تاثير عدم تقارن در مدل سازيبعد از مدل

در ادامـه، ابتـدا بـه     بنـابراين . گرددروابط رياضي بر اين مدل اعمال مي
 	DC‐ACمدل مبـدل سپس . پرداخته مي شودسازي معرفي روش مدل

ه و سپس تاثير عـدم  آل به دست آوردرا براي حالت ايده سه فاز مرسوم
و در پايان نتـايج   شوداين مدل در نظر گرفته ميي در زنتقارن در كليد

	سازي مورد آزمـايش قـرار مـي   ت آمده با استفاده از نتايج شبيهبه دس

  .گيرد

	اينورتر منبـع ولتـاژ بـه روش    سازيمدل - 2

Switching	function  
 گيـري بـا پيچيـدگي مـداري بتـوان     در اين قسمت براي اينكه بدون در

هاي خروجي به دست آورد نيكسازي صحيحي براي بررسي هارمومدل
	Switchingسازي از مدل function اين حالـت  در .كنيماستفاده مي 

	ها را به هم مرتبط مـي ها و خروجيمبدل با تابع تبديل آن كه ورودي

وابـع  اين تابع تبديل به صورت سري فوريـه ت . گرددسازي ميسازد مدل
كليـدزني بـه دسـت    با ضرب تـابع  . شودكليد زني مبدل نشان داده مي

  .آيدها به دست ميهاي مبدل، روابط خروجيآمده در ورودي
	 .دهدك اينورتر منبع ولتاژ را نشان ميساختار مداري ي) 1(	شكل  
	

	
	اينورتر منبع ولتاژ): 1(شكل 

	
	:باشدنورتر تابع تبديل به صورت زير ميدر اين اي

  
		 		 	 	

)1(	
	 		 			 	

	

۴۷
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	 ،تــابع تبــديل مبــدل  T در رابطــه فــوق،  Vca ،Vbc	 ،	 Vab ولتاژهــاي
	ورودي و ولتـاژ   Vd ،جريان ورودي Iin  ،خروجي Ia،	 Ib،Ic  هـاي  جريـان

  .باشندخروجي مي

  
  فاز اينورتر منبع ولتاژ ولتاژ خط و ولتاژ):2(شكل 

  
براي حالت  .باشدكليدزني ميتابع تبديل به صورت توابع  ،)2( در شكل

براي هر كدام از فازهـا بـر اسـاس     را  ،Sc	 Sa ،Sbسه فاز توابع كليدزني 
  .خواهيم داشت) 2(شكل 

آن بـر  توانيم بـه صـورت بسـط فوريـه     ليدزني را ميهر كدام از توابع ك
 	، 	Vao ،Vboهـاي  در نتيجه ولتـاژ ، ] 5[ حسب روابط رياضي بيان كنيم

Vco  باشندميبه صورت زير در حالت كلي:  

2 2
sin 	

2 2
sin 120 	

2 2
sin 240 	

)2(  
اينورترها به صورت زير به دسـت  با استفاده از اين روابط ولتاژهاي خط 

  :آيدمي
√3
2

sin 30 	

√3
2

sin 90 	

√3
2

sin 150  

)3(  
  :كنيمولتاژهاي فاز به صورت زير عمل ميبراي محاسبه 

1
3

	

	
	
	

)4(  

  .ولتاژ خط و فاز  اينورتر منبع ولتاژ نشان داده شده است، )3( در شكل
  

  
  ولتاژ خط و ولتاژ فاز اينورتر منبع ولتاژ):3(شكل 

  
	

همـانطور كـه در    .خواهيم تاثير مدوالسيون را وارد بحث كنـيم حال مي
تغييرات زاويه آتش بايـد  شود در حالت مدوالسيون ديده مي) 4(شكل 

تـوانيم تـابع   بـراي ايـن منظـور مـي    . ظر گرفته شوددر تابع تبديل در ن
كـه تغييـرات در تـابع تبـديل قبلـي را       تبديل جديدي را تعريف كنـيم 

آل را ع تبـديل ايـده  تـاب  خط نقطـه چـين  ) 4(در شكل  ].7[ نشان دهد
   α∆	 ندازهدهد و خط پر همان تابع تبديل بعد از تغيير به انشان مي

نشـان  ) 4(شـكل   )ب(اختالف اين دو تابع تبديل در قسـمت  . باشدمي
آن بـه   محاسبه بسط فوريه اين شـكل و اضـافه كـردن   . داده شده است

 ، بسط فوريه شكل موج نهايي را مشخصبسط فوريه شكل مدوله نشده
  .كندمي

  
  

  زني يك فاز اينورتر منبع ولتاژتابع كليد ):4(شكل 
  

از تئـوري مدوالسـيون   ) 4(براي محاسبه بسط فوريه پالسـهاي شـكل    
	 ].7[ كنيمرائه شده توسط شوارتز استفاده ميپهناي پالس ا

سه موج اصلي بـا سـيگنال حامـل    در تحليل شوارتز مدوالسيون با مقاي
  .آيدبوجود مي )5(مانند شكل 	ايارهدندانه

۴۸
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  منبع ولتاژولتاژ خط و ولتاژ فاز اينورتر ):5(شكل 
  
  
  
 .شوددر نظر گرفته مي cosموج اصلي به صورت در اين تحليل  

توانيم به صـورت زيـر بيـان    موج حاصل را براساس بسط فوريه ميشكل
  :كنيم

	 	

)5(  
باشـد كـه توسـط رابطـه زيـر      ام مـي  kدامنه هارمونيـك   ckكه در آن 

  :شودمشخص مي

a jb
1
T
	 F t e 	dt				, ∞ ∞ 

)6(  
Fدر حالت مدوالسيون پيدا كردن  t 	قابـل  ل باالبه صورتي كه انتگرا 

يـه دوبـل   ترين راه استفاده از انتگـرال فور حل باشد دشوار است و ساده
  ]. 6[باشدمي

, ∑ ∑ 	 						                     
)7( 		      	

1
4

, 	  
)8(  

موج حاصل به صـورت زيـر   محاسبه روابط باال بسط فوريه شكلبا 
  ].5[ خواهد بود

2 2
cos 1

sin

⁄
sin

2
sin

2
 

)9(  
تـابع   Jو ارتفاع پـالس   hاي، ارههفركانس موج دندان pكه در اين رابطه 

  . باشدبسل مي

ي را كه در اثر مدوالسـيون در  خواهيم  تغييرات و هارمونيكهايحال مي
در نتيجـه طيـف   . ريـم بـه دسـت آو  آيـد  موج خروجي بوجود مـي شكل

مـوج  از طيـف هـارمونيكي شـكل   له نشـده را  موج مدوهارمونيكي شكل
بـا در نظـر   . كنيم تا تاثير مدوالسيون به دسـت آيـد  مدوله شده كم مي

ــرفتن  ــهگ 	رابط PDM	  ــورت ــه ص cosب ــط  	 بس
  :باشدموج مدوله نشده به صورت زير ميهارمونيكي شكل

  

2
1 1

sin
	

)10(  
ه صورت زير به دست طيف هارمونيكي ب بنابراين تاثيرات مدوالسيون بر

  :آيدمي

2
	cos 1 sin

	
J mb
m

	 	sin

2
sin

2
 

 )11(  
بينيم كه هر يك از چهار موج توجه كنيم مي) ب -4(حال اگر به شكل 

ه البتـ  .داده شده در اين شكل مشابه همان موج شوارتز مي باشـد نشان 
ه بـراي هـر   در نتيجـ  .ها متفاوت اسـت ارتفاع و زمان شروع در اين موج

  :توانيم به صورت زير نشان دهيمرا مي) 11(پالس رابطه 

2
	cos

1
sin 	

	
J mb
m

	 	sin

2
sin

2
	

)12(	
  :براي چهار موج اشاره شده داريم در حالت تقارن 

  
h 1, h 1, h 1, h 1 

  و 
α
ω

, T
π α
ω

		, T
π α
ω

	, T
2π α
ω

 
 )13(  
روابط، رابطـه زيـر بـه دسـت     سازي سادهد از جايگذاري اين مقادير و بع

   :آيدمي

۴۹
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1
sin m

π
2
cos

1
	

J mb
m

cos

	 	sin
2

sin

2
_ sin

2
_ sin

2
2

	

)14(  
تابع تبديل با بسـط  زني نهايي اين به دست آوردن تابع كليدبراي 

  .گرددموج مدوله نشده جمع ميهارمونيكي شكل
  

t F t F t  
)15(	

  :و بعد از ساده سازي با كمك روابط مثلثاتي خواهيم داشت
  

t

cos kω t J mM sin m cos mω t

∑ ∑ sin m n cos	 mω

nkω t 	
	

)16(  
اين جمله شامل مولفه اصلي، هارمونيكها در فركانس حامـل و ضـرايب   

	توابـع  .آن و هارمونيكهاي اطراف فركانس حامل و ضرايب آن مي باشد

J0 وJn  توابع بسل مرتبه اول وM 	سپس .شاخص مدوالسيون مي باشند
  .گردندولتاژهاي خط و فاز محاسبه مي )4(و) 3(،)2(با كمك روابط 

در تـابع   در كليـدزني  تاثير عـدم تقـارن   - 3
  تبديل

آمـده بـه بررسـي عـدم     توابع تبديل بـه دسـت   در اين قسمت با كمك 
  .پردازيمآن بر هارمونيكهاي خروجي ميزني و تاثير تقارن در كليد

زني در نظـر گرفتـه شـده اسـت و     حالت تقارن در كليد )13( در رابطه
براي . انددر كليدزني  مشخص گرديدهبا فرض تقارن  T4تا  T1زمانهاي 

توانيم حالتهـاي مختلفـي را در نظـر    بررسي عدم تقارن در كليدزني مي
ـ   .گـردد بررسي ميبگيريم كه در ادامه تعدادي از آنها  ا كمـك روابـط   ب

زني را به طور صحيح و محاسبه شده مي توان انواع عدم تقارن در كليد
هاي خروجي را بـه صـورت   ونيكرسي كرده و تاثير آن در هارمكامل بر

  .تحليلي به دست آورد كامالّ
  
  
  

  عدم تقارن در يك كليد از يك فاز: حالت اول
در  0αبه جاي زاويـه   aكنيم كه كليد اول از فاز در اين حالت فرض مي

سـاير   زمان روشـن و خـاموش شـدن    گرددروشن مي 1αاي مانند زاويه
به صـورت زيـر   ) 13(رابطه در نتيجه . ماندكليدها بدون تغيير باقي مي

  :يابدتغيير مي
  

α
ω

, T
π α
ω

		 , T
π α
ω

	, T
2π α
ω

 
	 )17(  

  :خواهيم داشت) 14(وابط در معادله با جايگذاري اين ر
  

1 2
sin

2
	cos	

2

sinmω
3
2 2

1
	

J mb
m

cos

	 	sin
2

sin

2
_ sin

2
_ sin

2
2

	

)18(  
ه بـر روي هارمونيكهـاي خروجـي    كه در اين رابطه تاثير تغيير اين زاويـ 

  .مشخص است
  

  از يك فاز ددم تقارن در دو كليع: حالت دوم
 1αاي مانند در زاويه aكنيم كه كليد اول از فاز در اين حالت فرض مي

روشـن   2αاي ماننـد  گردد و كليد دوم از همان فـاز در زاويـه  روشن مي
باشـد حالـت خاصـي از     1αاگر زاويه روشن شدن هر دو كليد . شودمي

ر كليدها بدون زمان روشن و خاموش شدن ساي. همين مورد خواهد بود
  :يابدتغيير مي به صورت زير) 13(در نتيجه رابطه . ماندتغيير باقي مي

  
α
ω

, T
π α
ω

		 , T
π α
ω

	, T
2π α
ω

 
)19(  
  

  :خواهيم داشت) 14(با جايگذاري در رابطه 
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1 2
sin	

2 2

3
2

		
2

1
	

J mb
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cos

	 	sin
2

sin

2
_ sin

2
_ sin

2
2

	

)20(  
  مختلف عدم تقارن در دو كليد از دو فاز: لت سومحا

و كليـد   1αدر زاويـه   aاز فاز S1	كه كليد  كنيم در اين حالت فرض مي
S3  از فازb  2در زاويهα  زمان روشن و خـاموش شـدن   . شودروشن مي

در اين حالت تغيير زاويه در تابع  .ماندي ميساير كليدها بدون تغيير باق
تاثير ) 4(و ) 3(شود و با توجه به روابط اعمال مي bو  aتبديل فازهاي 

  .آن در ولتاژهاي خط و فاز در خروجي قابل مالحظه خواهد بود

  سازينتايج شبيه -4
زني بررسـي شـده در بخـش    بررسي حالتهاي عدم تقارن در كليـد براي 

و بـا  اسـتفاده شـده اسـت     MATLABو  PSCADقبل از نرم افزارهاي 
سازي مداري با نتايج حاصل از روابط تحليلي شبيهاستفاده از آنها نتايج 
موجهاي خروجـي    شكل براي اين منظور در ابتدا. مقايسه گرديده است

معمولي در حالت تقـارن   براي اينورتر سه فاز هاي خروجي و هارمونيك
 .ده و سپس نتايج  با حالتهاي نامتقارن مقايسه شـده اسـت  به دست آم

 بـه دسـت    PSCADبا استفاده از  نـرم افـزار    سازيدر ابتدا نتايج شبيه
 .دهـد چون اين نرم افزار نتايج نزديك به واقعيـت ارائـه مـي    مده استآ

. مي باشد) 7(و ولتاژ خط به صورت شكل ) 6(ولتاژ فاز به صورت شكل 
ــكل  ــكل   ) 8(در ش ــاز و در ش ــاژ ف ــارمونيكي  ولت ــف ه ــف ) 9(طي طي

همانطور كه در اين شـكلها   .هارمونيكي ولتاژ خط نشان داده شده است
كه ايـن مسـئله بـه علـت      هستندشود هارمونيكهاي زوج صفر ديده مي

در اين شبيه سازي فركـانس مـوج اصـلي    . متقارن بودن مدار مي باشد
هرتز در نظر گرفته  1050هرتز و فركانس موج حامل برابر با  50برابربا 

داده شـده  ام در طيف هـارمونيكي نشـان   63شده است و تا هارمونيك 
 23و19هـاي  هاي مهم در ولتـاژ فـاز هارمونيـك   اولين هارمونيك .است
در ولتـاژ   .باشندكه در اطراف فركانس موج حامل اتفـاق مـي افتنـد   مي

  .شوندديده مينيز همين هارمونيكها ، خط 
  

  
  در حالت تقارنولتاژ فاز اينورتر منبع ولتاژ):6(شكل 

  

  
  ولتاژولتاژخط اينورتر منبع ):7(شكل 

  

	
  در حالت متعادل ولتاژ فاز طيف هارمونيكي):8(شكل 

  

  
  طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت متعادل):9(شكل 

  
ابتدا حالـت اول  . بررسي مي شودحال حالتهاي عدم تعادل مطرح شده 

بـراي ايـن   . كنيمر يك كليد از يك فاز را بررسي مييعني عدم تقارن د
نسبت بـه سـاير كليـدها بـه انـدازه        S2كنيم كه كليد منظور فرض مي
t1 0.0001s 10( موج ولتاژ خروجي فـاز در شـكل  شكل. تاخير دارد (

طيـف هـارمونيكي ولتـاژ فـاز در ايـن حالـت بـه         .ه شده استدنشان دا
خواهد بود و طيف هارمونيكي ولتاژ خط بـه صـورت   ) 11(صورت شكل 

شـود عـدم   همانطور كه در اين شكل ديده مـي  .خواهد بود) 12(شكل 
تقارن كوچـك در كليـد زنـي باعـث افـزايش بسـيار زيـادي در سـطح         

خروجي  نيكيهارمو سطح مهمترين عامل افزايش. گرددهارمونيكي مي
ه علت ظاهر شدن هارمونيكهاي زوج مي باشـد كـه ناشـي از بـه هـم      ب

عالوه بر اين دامنه هارمونيكهـاي مرتبـه فـرد    . خوردن تعادل مدار است
ته و تعداد هارمونيكها با دامنه قابـل توجـه بيشـتر شـده     نيز افزايش ياف
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مثال در اطـراف فركـانس مـوج حامـل هارمونيكهـاي مهـم از دو       . است
  .هارمونيك به پنج هارمونيك افزايش يافته است

  

  
  ولتاژ فاز اينورتر منبع ولتاژدر حالت تقارن):10(شكل 

  

  
  در حالت تاخير در يك كليد ولتاژ فاز طيف هارمونيكي):11(شكل 

  

  
  طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت تاخير در يك كليد):12(شكل 

   
حالت دوم يعني عدم تقارن در كليدزني دو كليـد از يـك   حال به سراغ 

ــي ــاز م ــد  ف ــن منظــور كلي ــراي اي ــم ب ــدازه   S1روي ــه ان ــاخيري ب ــا ت ب
t1 0.0001s كليد وS2	 با تاخيري برابرt2 0.00005s	     نسـبت بـه

از و خط در ايـن  طيف هارمونيكي ولتاژ ف. گردندير كليدها روشن ميسا
در بررسـي ايـن    .خواهـد بـود  ) 14( و )13(هـاي  حالت به صورت شكل
رسد كه در حالت كلي سطح هـارمونيكي نسـبت   هارمونيكها به نظر مي

به حالت اول مقداري افزايش يافته است كه ناشي از به هم خوردن هـر  
  .تر تعادل استچه بيش

  

  
ولتاژ فاز در حالت تاخير در دو كليد از  طيف هارمونيكي):13(شكل 

  يك فاز
  

  
طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت تاخير در دو كليد از ):14(شكل 

  يك فاز
  

t2  تـاخيري بـه انـدازه    داراي  S2كليـد   سـوم  حالت  در 0.00005s 
t1 به اندازه تاخيري داراي 	S4وكليد 0.0001s هـاي  باشد و طيـف مي

در اين حالـت   .است )16(و)15(هاي شكلهارمونيكي حاصل به صورت 
باشد كه بـه ايـن   در مقايسه با حالت اول سطح هارمونيكي پايين تر مي

دليل مي باشد كه چون عدم تقارن در دو فاز مختلف اتفاق افتاده است 
تـر اسـت در   در نهايت فاصله زمان كليد زني در دو فاز از حالت اول كم

  .باشندنتيجه هارمونيكها نيز در كل كمتر مي
  

  
طيف هارمونيكي ولتاژ فاز در حالت تاخير در دو كليد از دو ):15(شكل 

  فاز

  
طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت تاخير در دو كليد از ):16(شكل 

  دو فاز
  

براي رسـم   .به نتايج محاسبات تحليلي پرداخته مي شود در اين قسمت
 MATLABطيف هارمونيكي با استفاده از نتايج تحليلـي از نـرم افـزار    

. قابل محاسـبه نيسـت   PSCADعبارات تحليلي در  .استفاده شده است
ال و بـا فـرض   لتاژ خط و ولتاژ فاز در حالت ايدهابتدا طيف هارمونيكي و

 نشان داده) 18( و )17(كه در شكل هاي  آمده استتقارن را به دست 
هارمونيكهـا در  ) 16( در اين حالت بنا بر جملـه دوم رابطـه   .شده است

فركانس موج حامل و ضرايب آن وجود خواهند داشت و بنـا بـر جملـه    
در اطراف فركـانس حامـل و ضـرايب آن بـا      اسوم اين رابطه هارمونيكه

توجه به فركانس موج اصلي وجود خواهند داشـت كـه ايـن مسـئله در     
با توجه بـه مقاديرفركـانس مـوج    . ديده مي شود )18(و ) 17(شكلهاي 

البتـه  . مـي باشـد   21برابر بـا   حامل و موج اصلي ، نسبت اين فركانسها
اين هارمونيك در حالت تعادل در محاسبه هارمونيك خـط در بـين دو   

هارمونيكهاي اطراف ايـن هارمونيـك كـه ناشـي از     . فاز حذف مي گردد
باشـندكه در  مـي  23و19نيكهاي هارمو.جمله سوم در معادله مي باشند

توجــه كنيــد كــه در ايــن حالــت تنهــا  . شــوندشــكل هــا ديــده مــي 
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ساير هارمونيكها نيز در ضرايب فركـانس   .هارمونيكهاي فرد وجود دارند
  .موج حامل و اطراف آن وجود دارند

  
  طيف هارمونيكي ولتاژ فاز در حالت متعادل): 17(شكل 

  
  ژ خط در حالت متعادلطيف هارمونيكي ولتا): 18(شكل 

آورده مـي  هاي عدم تقـارن بـه دسـت    حال نتايج تحليلي را براي حالت
كـه    ابتدا حالت اول يعني عدم تقـارن در يـك كليـد از يـك فـاز      .شود

و طيـف  ) 19( موج ولتاژ خروجـي فـاز در شـكل   شكلطيف هارمونيكي 
در حالت تعادل  .خواهد بود) 20(هارمونيكي ولتاژ خط به صورت شكل 

يعنـي هارمونيـك موجـود در فركـانس مـوج       21ديديم كه هارمونيك 
حامل در اثر تاثير متقابل فازها حذف گرديـد ولـي در حالـت نامتقـارن     

شود اين هارمونيك در خروجـي ظـاهر   همانطور كه در شكلها ديده مي
همينطور به علـت وجـود هارمونيكهـاي زوج هارمونيكهـاي     . شده است

اگر فركـانس   .ادير قابل توجهي خواهند داشتمق 23و22و21و 20و19
هارمونيكهـاي بـا    هاينشان دهيم مقـادير و فركانسـ   fmموج اصلي را با 
 )1( ولت در اطراف فركانس حامل مطابق بـا جـدول   15دامنه بيشتر از 

به همـين ترتيـب هارمونيكهـاي قابـل تـوجهي در ضـرايب       . خواهد بود
  .ر مي گرددفركانس حامل و اطراف آن ظاه

	
ولت در اطراف  15با دامنه بيشتر از  ولتاژ فاز  هارمونيكهاي ):1(جدول 

  فركانس موج حامل
  فركانس هارمونيكها شماره هارمونيكها مقدار هارمونيكها

0/75 19 fm‐2f0

5/35  20  fm‐f0 
6/35 21 fm 
9/17 22 fm f0 
5/82  23  fm 2f0 

  

  

  
  فاز در حالت تاخير در يك كليدطيف هارمونيكي ولتاژ ):19(شكل 

  
   طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت تاخير در يك كليد):20(شكل 

  
در اين قسـمت جالـب توجـه مـي باشـد كـه بررسـي بـر روي مقـادير          

بـراي ايـن منظـور مقـدار     . مقدار تاخير انجام گردد هارمونيكها با تغيير
شـده و مقـادير    تغيير داده) 2(به صورت جدول  S2تاخير در كليد زني 

	.آورده شده استدر جدول هارمونيكها در اطراف فركانس حامل 
  

هارمونيكهاي ولتاژ فاز در اطراف فركانس موج حامل به  ):2(جدول 
  ازاي مقادير مختلف تاخير در كليدزني

  شماره هارمونيك  مقدار تاخير
t 0.0005s t 0.0001s  t 0.00002s	

3/2  9/2  4/1  15  
6/13  52/1  6/0  16  
0/15  17/4  4/4  17  
1/12  38/8  1/2  18  
3/98  0/75  4/88  19  
0/89  5/35  2/9  20  
4/96  6/35  1/8  21  
1/71  9/17  2/3  22  
3/109  5/82  0/89  23  
7/10  8/10  56/1  24  
5/21  7/5  77/3  25  
6/12  8/6  54/1  26  
9/3  8/2  23/1  27  
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كه با افزايش نكته جالبي كه در اين جدول مشاهده مي گردد اين است 
مقدار تاخير در كليد زني گسـتره هـارمونيكي در اطـراف مـوج حامـل       
وسعت مي يابد و بيشترين افزايش دامنه هارمونيكهـا در هارمونيكهـاي   

  .اطراف موج حامل مي باشد
دزني دو كليـد از يـك   حال به سراغ حالت دوم يعني عدم تقارن در كلي

و خط در اين حالت بـه صـورت   طيف هارمونيكي ولتاژ فاز  .رويمفاز مي
در اين حالت بـا توجـه بـه رابطـه       .خواهد بود) 22( و )21(هاي شكل

بـا زوايـاي سـاير فازهـا      αو  αبا توجه به اينكه هردوي زوايـاي ) 20(
باشند بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه سطح هارمونيكي متفاوت مي
  .افزايش يابد

  
فاز در حالت تـاخير در دو كليـد از   طيف هارمونيكي ولتاژ ):21(شكل 
  يك فاز

  

  
طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت تاخير در دو كليـد از  ):22(شكل 
  يك فاز

 از دو فـاز مختلـف  زني دو كليد يعني عدم تقارن در كليد سومحالت  در
) 24( و )23(هـاي  نيكي ولتاژ فاز و خط بـه صـورت شـكل   طيف هارمو
در كليدزني براي هر كدام از كليدها در  در اين حالت تاخير .خواهد بود

شود و حال براي محاسبه هارمونيكهاي خـط  يك فاز در نظر گرفته مي
استفاده مي گردد كه چون روابط از هم كـم مـي شـود در    ) 3(از رابطه 

  .باشدنتيجه كاهش سطح هارمونيكي نسبت به حالت اول منطقي مي
براي سـه حالـت نامتقـارن     THDبراي بررسي عددي اين مورد مقادير 

  .با هم مقايسه گرديده است) 3(فوق در جدول 
	

  ولتاژ فاز براي سه حالت نامتقارن THDمقادير  ):3(جدول 
حالت نامتقارن 

 سوم
حالت نامتقارن 

  دوم
حالت نامتقارن 

 اول
  

23/67  94/78  48/73  THD 
  برحسب در صد

	

  
تاخير در دو كليد از دو  طيف هارمونيكي ولتاژ فاز در حالت ):23(شكل 

  فاز
  

  
طيف هارمونيكي ولتاژ خط در حالت تاخير در دو كليـد از  ):24(شكل 
   دو  فاز

  
در اين قسمت براي اينكه تحليلي بر روي نتايج به دسـت آمـده انجـام    

-مقايسه مـي ]  9[ و ]8[ مده را با نتايج مراجعآ دهيم، نتايج  به دست

در ايـن مقـاالت تنهـا حالـت متقـارن      البته بايد توجه نمـود كـه   . كنيم
در . بررسي شده در نتيجه مقايسه بر روي اين حالت انجام گرفته اسـت 

هاي خروجي براي اينورترها به دست آمـده  روابط هارمونيك] 8[مرجع 
ــاالتر از    در % 5و اشــاره شــده اســت كــه هارمونيكهــاي مهــم يعنــي ب

  :زير 	فركانسهاي
2 , 		 4 , 		 6 	, 2 ,		

2 3 	, 2 5 …	
فركـانس مـوج    f0فركـانس اصـلي و    		fs	در اين روابـط  .اتفاق مي افتد 

در حالت سه فاز تعـدادي از ايـن هارمونيكهـا بـه علـت       . باشدحامل مي
در اين بررسي . گرددتاثير متقابل فازها بر هم حذف ميحالت تقارن در 

هرتز در  1050هرتز و فركانس حامل برابر با  50ر با فركانس اصلي براب
، 23و 19در نتيجه اعداد فـوق در هارمونيكهـاي    .نظر گرفته شده است

	47و37، 45و39، 43و41، 27و15، 25و17 همانگونه خواهد بود كه  …
يكهـا  شود در حالت سه فاز تعدادي از ايـن هارمون كه در نتايج ديده مي

ماني كه تقارن سه فاز به هم شود ولي زميبه علت تقارن سه فاز حذف 
  .گردندرد تمام اين هارمونيكها بيشتر ميخومي

باشـد  يگر ظاهر شدن هارمونيكهاي زوج مياز سوي ديگر مسئله مهم د
  .گرددطح هارمونيكي به اندازه زيادي ميكه باعث افزايش س

۵۴
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  نتيجه - 5
خروجي اينـورتر  روابط تحليلي براي بررسي هارمونيكهاي در اين مقاله، 

 .زني بررسـي شـده اسـت   در حالت وجود عـدم تقـارن در كليـد    سه فاز
 	function	Switchingسـازي  اسـاس روابـط بـه دسـت آمـده مـدل      

ولـي در  . سازي عملكرد مـدار اسـت  ها مي باشدكه بر مبناي مدلمبدل
زني وارد بحـث گرديـده   به روش جالبي عدم تقـارن در كليـد   اين مقاله

ن باشـند كـه امكـا   طي جامع و دقيق ميمده روابدست آروابط به . است
ر اين مقالـه  نمايند كه دزني را فراهم ميبررسي انواع نامتعادلي در كليد

شـده و نتـايج حاصـل بـا      سازيهاي ممكن شبيهسه نوع از عدم تقارن
بـا نتـايج    به دسـت آمـده و    MATLABو  PSCADافزار كمك دو نرم
د نـ نشان مي دهنتايج به دست آمده . استه مقايسه گرديدساير مراجع 

 ايـن  كه در حالت به هم خوردن تقارن در اينورترهاي سه فاز عـالوه بـر  
گــردد، برخــي ديگــر از ارمونيكهــاي زوج در خروجــي ظــاهر مــيكــه ه

گرديده هاي مهم كه به علت تقارن سه فاز در خروجي حذف هارمونيك
ش سطح هـارمونيكي  شود كه باعث افزاياست نيز در خروجي ظاهر مي
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