دانشکده فنی مهندسی
گروه برق

عنوان :
شبیهسازی اینورتر سه فاز با مدوالسیون عرض پالس بهمنظور حذف هارمونیکهای
دلخواه از آن در محیط سیمولینک نرمافزار متلب

پایاننامه جهت اخذ درجهی کارشناسی
رشتهی مهندسی برق گرایش کنترل

استاد راهنما:
دکتر مهرداد بابا زاده

نگارش:
پرستو کرمی

تابستان 59

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1 ................................................
بررسی توپولوژیهای مختلف اینورترها 1 .................................
 .1-1مقدمه2 ...........................................
 .2-1آشنایی با ساختار اینورترهای منبع ولتاژ 3 ............................
 -1-2-1اینورترهای منبع ولتاژ تک فاز 3 ...............................
 -1-1-2-1ساختار اینورتر منبع ولتاژ نیم پل تک فاز (3 ................ )Half-Bridge
 -2-1-2-1ساختار اینورتر منبع ولتاژ تمام پل تک فاز (4 ................ )Full-Bridge
 -2-2-1اینورتر منبع ولتاژ سه فاز 5 .................................
 -1-2-2-1ساختار کلی اینورتر منبع ولتاژ سه فاز (شش سوئیچه) 5 .................
 -2-2-2-1کنترل ولتاژ اینورتر شش پلهای7 ............................ :
 -3-2-2-1اینورتر منبع ولتاژ فرکانس متغییر9 ........................... :
یکی از کاربردهای مهم اینورترها در کنترل ماشینهای القایی میباشد9 ................. .
 -3-2-1اینورترهای چندطبقه و چند سطحی12 .......................... :
 -4-2-1تلفات در اینورترها14 ....................................
 -3-1اینورترهای منبع جریان 11 ...................................
 -1-3-1اینورتر منبع جریان سه فاز17 ............................... :
 -2-3-1منابع جریان21 .......................................
 -3-3-1مدوالسیون پهنای پالس در یک اینورتر منبع جریان تریستوری22 ............. :
 -4-1مقایسه محرکههای اینورتر منبع جریان و ولتاژ23 ....................... :
فصل دوم25 .............................................. :

أ

اینورتر با مدوالسیون عرض پالس 25 ...................................
 -1-2مقدمه 21 ...........................................
 -2-2انواع روشهای مدوالسیون عرض پالس27 ........................... :
 -1-2-2مدوالسیون تکی عرض پالس 27 ..............................
 -2-2-2مدوالسیون یکنواخت عرض پالس (29 ....................... :)UPWM
 -3-2-2مدوالسیون سینوسی عرض

پالس SPWM

33 .........................

 -4-2-2مدوالسیون سینوسی تصحیحشده عرض پالس (33 ................ )MSPWM
 -5-2-2کنترل جابجایی فاز و حذف هارمونیک31 ......................... :
فصل سوم31 .............................................. :
شبیهسازی اینورتر سه فاز با

مدوالسیون PWM

31 ............................

 -1-3مقدمه 37 ...........................................
 -2-3توپولوژی اینورتر سه فاز 37 ...................................
 -3-3تولید شکل موج مثلثی33 ................................... :
 -4-3طراحی پالس  PWMبرای یک سوییچ39 ............................ :
 -5-3تولید  PWMبرای سه فاز43 .................................. :
 -1-3استفاده از  Gotoو 41 .................................. :From
 -7-3تعریف متغیر 42 ........................................
 -3-3ایجاد توپولوژی اینورتر 41 ...................................
فصل چهارم43 ............................................. :
نتایج شبیهسازی اینورتر سه فاز با مدوالسیون عرض پالس و حذف هارمونیکهای دلخواه از آن43 .... .
 -1-4چکیده 49 ...........................................
 -2-4مقدمه 49 ...........................................
 -3-4تنظیمات اینورتر چند سطحی شامل49 ............................ :
ب

 -4-4اینورتر چند سطحی کسکود 53 .................................
 -5-4حذف هارمونیک انتخابی53 .................................. :
 -1-4روش کلی برای حل معادالت هارمونیکی51 .......................... :
 -4-7مراحل دخیل در محاسبه یکراه حل به شرح زیر است52 ................... :
 -3-4الگوریتم برای حل معادله هارمونیک 52 .............................
 -3-4مقدار محاسبهشده از زاویه سوئیچینگ 54 ...........................
 -9-4نتایج شبیهسازی 54 ......................................
 -13-4نتیجهگیری 54 ........................................
 -11-4نمای کلی شبیهسازی و نتایج حاصل از آن 55 .........................
 -12-4منابع 59 ............................................

ج

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل ( )1 -1توپولوژی اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل 4 ........................
شکل ( ) 2 -1شکل موج خروجی اینورتر نیم پل 4 ............................
شکل ( ) 3 -1توپولوژی اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل 4 .......................
شکل ( ) 4 -1ولتاژ خروجی اینورتر تک فاز پل 5 .............................
شکل  5 -1نمای کلی یک مبدل منبع ولتاژ نمونهای 1 ..........................
شکل  6 -1روشهای کنترل ولتاژ در محرکههای اینورتری شش پلهای 7 .................
شکل  7 -1محرکه اینورتر  PWMحلقه باز با فرکانس متغیر و ترمز دینامیکی 13 .............
شکل ( )8 -1ساختار اینورتر چندطبقه 13 ................................
شکل (14 .............................................)9 -1
شکل  11 -1مسیر عبور جریان در هر فاز یک اینورتر سه فاز 15 .....................
شکل (11 ............................................ )11 -1
شکل ( )12 -1اینورتر تکفاز با منبع جریان ثابت 17 ...........................
شکل  13 -1اینورتر منبع جریان سه فاز 13 ...............................
شکل ( )14 -1اینورتر منبع جریان با کموتاسیون خودی متوالی 23 ...................
شکل ( )15 -1مدار معادل اینورتر در طی مرحله جابجایی جریان 23 ...................
شکل ( )16 -1منابع جریان 22 .....................................
شکل ( )17 -1شکل موجهای جریان اینورتر منبع

جریان PWM

23 ...................

شکل ( ) 1 -2مدوالسیون تکی عرض پالس27 ..............................
شکل (23 ............................................. )2 -2
د

شکل( )3 -2مدوالسیون یکنواخت عرض پالس 29 ............................
شکل (29 ...........................................)4-2
شکل (33 ............................................. )5 -2
شکل (31 ............................................. )6 -2
شکل (31 ............................................. )7 -2
شکل (32 ............................................. )8 -2
شکل (33 ............................................. )9 -2
شکل (33 ............................................ )11 -2
شکل (34 ............................................ )11 -2
شکل (34 ............................................ )12 -2
شکل (34 ............................................ )13 -2
شکل (37 ............................................. )1 -3
شکل (37 ............................................. )2 -3
شکل (33 ............................................. )3 -3
شکل (33 ............................................. )4 -3
شکل (39 ............................................. )5 -3
شکل (39 ............................................. )6 -3
شکل (43 ............................................. )7 -3
شکل (41 ............................................. )8 -3
شکل (41 ............................................. )9 -3
شکل (42 ............................................ )11 -3
شکل (42 ............................................ )11 -3

ه

شکل (43 ............................................ )12 -3
شکل (43 ............................................ )13 -3
شکل (44 ............................................ )14 -3
شکل (44 ............................................ )15 -3
شکل (45 ............................................ )16 -3
شکل (45 ............................................ )17 -3
شکل (41 ............................................ )18 -3
شکل (41 ............................................ )19 -3
شکل (41 ............................................ )21 -3
شکل (53 ............................................. )1 -4
شکل ( )2 -4نمای کلی شبیه سازی 55 .................................
شکل ( )3 -4شکل موج ولتاژ خروجی اینورتر سه فاز 51 .........................
شکل ( )4 -4شکل موج جریان خروجی اینورتر سه فاز 51 ........................
شکل ( )5 -4شکل موج پالسهای کنترلی 57 ..............................
شکل ( )6 -4نمایش حذف هارمونیک با استفاده از آنالیز

و

FFT

57 ....................

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ( )1 -1حالتهای مختلف سوئیچینگ اینورتر تک فاز پل5 .....................
جدول ( )2 -1حالتهای مختلف کلید زنی هر فاز یک اینورتر سه فاز 15 .................
جدول ( )3 -1فرمان هدایت کلیدها 13 .................................

ز

فصل اول
بررسی توپولوژیهای مختلف اینورترها
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 .1-1مقدمه
مبدلهای جریان مستقیم به متناوب به نام اینورتر شناخته میشود .وظیفه یک اینورتر تبدیل یک ولتاژ
ورودی مستقیم به یک ولتاژ خروجی متناوب و متقارن با دامنه فرکانس موردنظراست .ولتاژ خروجی میتواند
در فرکانس ثابت یا متغیر ،مقداری ثابت یا متغییر داشته باشد .ولتاژ خروجی را میتوان با تغییر ولتاژ ورودی
مستقیم و ثابت نگاهداشتن بهره اینورتر به دست آورد .از طرفی ،اگر ولتاژ ورودی مستقیم ثابت بوده و
قابلکنترل نباشد ،میتوان با تغییر بهره اینورتر ،یک ولتاژ متغییر را در خروجی به دست آورد که این عمل
معموالً بهوسیله کنترل مدوالسیون پهنای پالس ( )PWMدر داخل اینورتر صورت میگیرد .بهره اینورتر را
میتوان برابر با نسبت ولتاژ متناوب خروجی به ولتاژ مستقیم ورودی تعریف کرد.
شکل موجهای ولتاژ خروجی در اینورترهای ایده آل باید سینوسی باشد ،بااینحال در اینورترهای عملی این
شکل موجها غیر سینوسی بوده و دارای یک سری هارمونیکهای مشخص میباشد .در کاربردهای توان
متوسط و توان پایین ،ولتاژهای مربعی و یا تقریباً مربعی ممکن است قابل قبول باشد ولی در کاربردهای توان
باال ،به موجهای سینوسی با اعوجاج بسیارکم نیاز است .با در اختیار داشتن قطعات نیمههادی قدرت ،میتوان
با استفاده از روشهای کلید زنی ،هارمونیکهای ولتاژ خروجی را به نحو چشمگیری کاهش داد.
اینورترها بهطور گستردهای در صنعت بکار میروند (مثل گردانندههای موتور  ACبا دور متغییر ،گرمکنندگی
القایی ،منابع تغذیه کمکی و منابع تغذیه بدون وقفه) .ورودی اینورتر ممکن است یک باتری ،سلول
خورشیدی ،پیل سوختی و یا هر منبع مستقیم دیگری باشد.
اینورترها به دو گروه تقسیم میشوند :اینورترهای منبع ولتاژ ( )VSIکه از یک خازن در شاخه  dcاستفاده
میکنند و اینورترهای منبع جریان ( )CSIکه از یک سلف در شاخه  dcاستفاده میکنند .هر دسته میتواند
بسته به نوع کاربرد از عناصر روشنکننده و خاموشکننده کنترلشده (مثل  BJTها MOSFET ،هاMCT ،

ها SIT ،ها و  GTOها) و یا تریستورهای با کموتاسیون اجباری استفاده کند .این اینورترها معموالً از
سیگنالهای کنترل  PWMبرای تولید ولتاژ خروجی متناوب استفاده میکنند .اگر ولتاژ ورودی اینورتر ثابت
باشد اینورتر به نام اینورتر تغذیه شونده با ولتاژ و درصورتیکه جریان ورودی ثابت نگهداشته شود ،به نام
اینورتر تغذیه شونده با جریان خوانده میشود و اگر ولتاژ ورودی قابلکنترل باشد ،اینورتر بااتصال DC

متغییر نامیده میشود.
اینورترهای منبع ولتاژ بیشتر از اینورترهای منبع جریان مورداستفاده قرار میگیرند زیرا روشهای مختلف
مدوالسیون پهنای پالس ( )PWMکارکردی مناسب برای آنها ایجاد میکند .عالوه بر این ،رنج فرکانسی
اینورتر منبع ولتاژ بسیار بیشتر از اینورتر منبع جریان و قیمت آن نیز ارزانتر میباشد .در این فصل
اینورترهای منبع ولتاژ و منبع جریان موردبررسی قرار میگیرند .اگرچه مدار پایه در یک اینورتر ممکن است
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بسیار ساده به نظر برسد ولی کلیدزنی مناسب سوئیچها ،چالشهای فراوانی برای مهندسین الکترونیک به
وجود میآورد .معمولیترین تکنیک سوئیچینگ ،مدوالسیون پهنای پالس ( )PWMاست PWM .تکنیکی
بسیار قوی برای کنترل مدارهای آنالوگ با خروجی دیجیتال پروسسوری میباشد و در محدوده وسیعی از
کاربردها مورداستفاده قرار میگیرد و در درایوهای  ،ACقادر به کنترل فرکانس و اندازه ولتاژ و جریان
اعمالشده به موتور میباشد .ازاینرو درایو موتورهای تغذیهشده بهوسیله اینورترهای  PWMدارای محدوده
کارکرد بسیار مناسب و کاراتر از درایوهای موتورهای فرکانس ثابت میباشند .انرژی که اینورتر  PWMبه
موتور  ACاعمال میگردد بهوسیله سیگنالهای  PWMکه گیتهای سوئیچهای قدرت در زمانهای مختلف
با تغییر مدتزمان برای تولید ولتاژ خروجی خواستهشده ،کنترل میگردد.
آنچه در این فصل موردبررسی قرار میگیرید توصیف ساختارهای مختلف اینورترهای منبع ولتاژ و منبع
جریان اعم از سه فاز و تک فاز و بررسی روشهای مختلف مدوالسیون پهنای پالس است .عالوه بر آن
مسائلی از قبیل مدوالسیونهای تکقطبی و دوقطبی و روشهای مختلف کنترل ولتاژ و جریان در این فصل
موردبررسی قرار میگیرد .تکنیکهای متعددی برای مدوالسیون پهنای پالس موجود میباشند که جزئیات
تمامی روشهای آن فراتر از بحثهای مطرحشده در این پایاننامه است .از این رو متدهای مدوالسیون پهنای
پالس که در این پایاننامه مورد قرار میگیرند ،هریک بهاختصار در این فصل بیان میگردند.

 .2-1آشنایی با ساختار اینورترهای منبع ولتاژ
اینورترهای  DC/ACدر منابع تغذیه  ACو موتورهای  ACبه کار میروند که هدف آنها تولید ولتاژ
خروجی سینوسی با اندازه و فرکانس قابلکنترل است .اینورترها هم در سیستمهای  ACتک فاز و سه فاز
مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .در این قسمت ساختارهای مختلف اینورتر منبع ولتاژ اعم از سه فاز و تک فاز
موردبررسی قرار میگیرند.

 -1-2-1اینورترهای منبع ولتاژ تک فاز
 -1-1-2-1ساختار اینورتر منبع ولتاژ نیم پل تک فاز ()Half-Bridge
اینورتر منبع ولتاژ تکفاز نیم پل ( ،)Half-Bridgeسادهترین توپولوژی است که برای تولید شکل موج
خروجی موج مربعی دوسطحی مورداستفاده قرار میگیرند .یک منبع ولتاژ سر وسط دار در این توپولوژی
موردنیاز است که بدین منظور عمدتاً از دو خازن سری با مقدار برابر ایجاد سر وسط استفاده میگردد .شکل
( )1-1ساختار یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل را نشان میدهد.
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شکل ( )1 -1توپولوژی اینورتر تک فاز منبع ولتاژ نیم پل

در اینورتر مذکور به دو سوئیچ نیاز است و برای اجتناب از خطای  ،Shoot Throughدو سوئیچ نباید در
یکزمان روشن باشند .در یک نیم سیکل  S1روشن و  S2خاموش میگردد تا ولتاژ

در دوسر بار ایجاد

گردد و در نیم سیکل بعدی  S2روشن و  S1خاموش است تا ولتاژ – در دو سربار ایجاد میگردد.
شکل ( )2-1شکل موج خروجی اینورتر نیم پل را نشان میدهد.

شکل ( ) 2 -1شکل موج خروجی اینورتر نیم پل

 -2-1-2-1ساختار اینورتر منبع ولتاژ تمام پل تک فاز ()Full-Bridge
شکل ( )3-1ساختار یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل را نشان میدهد.

شکل ( ) 3 -1توپولوژی اینورتر تک فاز منبع ولتاژ تمام پل
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جدول ( )1-1حالتهای مختلف سوئیچینگ اینورتر پل تکفاز را برای ایجاد سطوح ولتاژ مختلف نشان
میدهد .الزم به ذکر است که سوئیچهای یکپایه بهصورت مکمل هم خاموش و روشن میگردند و
سوئیچهای  S2،S3برای جلوگیری از اتصال کوتاه دوسر منبع ولتاژ ،نباید بهطور همزمان روشن باشند.
جدول ( )1 -1حالتهای مختلف سوئیچینگ اینورتر تک فاز پل

شکل ( )4-1ولتاژ خروجی یک اینورتر تک فاز منبع ولتاژ پل را نشان میدهد.

شکل ( ) 4 -1ولتاژ خروجی اینورتر تک فاز پل

 -2-2-1اینورتر منبع ولتاژ سه فاز
 -1-2-2-1ساختار کلی اینورتر منبع ولتاژ سه فاز (شش سوئیچه)
شکل ( )5-1طرح یک مبدل منبع ولتاژ نمونهای را نشان میدهد که تبدیل قدرت  AC-ACرا در دو مرحله
انجام میدهد :تبدیل ولتاژ  ACبه  DCو تبدیل به  ACبا فرکانس دلخواه.
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شکل  5 -1نمای کلی یک مبدل منبع ولتاژ نمونهای

همانطور که در شکل ( )5-1مشاهده میگردد ،ولتاژ منبع تغذیه توسط یکسو کنندهها که معموالً پل
دیودی میباشند یکسو میگردد .سپس ولتاژ یکسو شده توسط خازن  Cدر لینک  ،DCفیلتر میگردد .الزم
به ذکر است که خازن لینک  DCدارای مقدار قابلتوجهی است ( 2تا  21میلی فاراد) و بنابراین یک فاکتور
اساسی در هزینه میباشد .همچنین اینورتر میتواند توسط یک منبع ولتاژ DCثابت تغذیه گردد .با توجه به
شکل ( ،)5-1ولتاژ سینوسی  ACدر یک اینورتر  PWMسه فاز با فرکانس و اندازه خواستهشده برای تغذیه
موتور توسط کلید زنی شش سوئیچ نیمههادی ایجاد میگردد.
ادوات کلید زنی باید دارای قابلیتهای مناسبی در خاموش شدن ( )offو روشن شدن ( )onداشته باشند.
در سالهای اخیر ،پیشرفتهای وسیع درزمینه ی توسعه ادوات نیمههادی ،قابلیت هدایت جریان بیشتر و
مسدود کردن (تحمل کردن) ولتاژهای باالتر را فراهم کرده است .در حال حاضر این ادوات کلید زنی
نیمههادی شامل تریستورهای گیت خاموش شونده ( ،)GTOتریستورهای کنترل شونده با ،(MCT)MOS
ترانزیستورهای پیوند دوقطبی ( ،)BJTترانزیستور اثر میدان ( ،)FETترانزیستور اثر میدان )(MOSFET

 ،MOSترانزیستور دوقطبی گیت مجزا ( )IGBTمیباشند IGBT .ترکیبی از تکنولوژی  MOSFETهای
قدرت و ترانزیستور دوقطبی و ترانزیستور دوقطبی میباشد و مزایای هردو را شامل میگردد .در سالهای
اخیر جریان اسمی و ولتاژ اسمی ماکزیمم  IGBTها به ترتیب به حد  1KAو  3KVرسیده است و بهسرعت
از این فراتر میرود و بدین ترتیب جایگزین  GTOدر سطوح قدرت باالتر میشوند .بهصورت موازی با
کلیدهای قدرت ،دیودهای بازیابی معکوس ( )Reverse Recoveryقرار میگیرند تا جریان را متناسب
باحالتهای کلید زنی و جهت جریان از خود عبور میدهند و ولتاژ معکوس را در دوسر آن تحمل کنند.

1

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 اینورترهای چندسطحی :در این نوع اینورترها از اینورتر هایی با تعداد چند عنصر کلیدی در هربازوی پل استفاده می گرددکه با ترکیب مناسب این عناصر باهم می توان به چندین سطح در
سیگنال خروجی رسید .این عمل را با اتصال موازی اینورترها نیز می توان انجام داد .فایده این عمل
در کاهش ابعاد سیستم فیلترینگ می باشد.
 -شبیه سازی اینورتر چندسطحی با بار مقاومت خالص در شکل ( )7-4نشان داده شده است.

 -8-4مقدار محاسبهشده از زاویه سوئیچینگ

 -9-4نتایج شبیهسازی
زاویه سوئیچینگ توسط الگوریتم بحث شده در باال محاسبه میشود و سپس مقدار محاسبهشده برای پالس
آتش به اینورتر سطح نه استفاده میشود.
وقتیکه مقاومت بار ( )LOADاضافه میشود ،شکل موج پلهای بهدست آمده در شکل( )3-4نشان دادهشده
است .زمانی که مقاومت  RLدر نظر گرفته میشود شکل موج خروجی بهبود مییابد .شکل موج جریان از
مقاومت  RLبه وضوح در شکل نشان دادهشده است .تجزیه و تحلیل  FFTدر هر دو مورد انجام شده است.

 -11-4نتیجهگیری
روش حذف هارمونیک انتخابی برای حذف هارمونیکهای سوم و پنجم و هفتم و محاسبه زاویه سوئیچینگ
مورداستفاده قرار میگیرد.
الگوریتم پیشنهادی برای محاسبه زاویهی سوئیچینگ و درنتیجه زاویه سوئیچینگ برای تصمیمگیری در
مورد پالسهای سوئیچینگ اینورتر کسکود سطح نه و یا چند سطحی مورداستفاده قرار میگیرد.
اعوجاج هارمونیک کل به  8218درصد کاهش مییابد و شکل موج ولتاژ پله بهدستآمده بسیار به شکل موج
سینوسی نزدیکتر است.
بنابراین کاهش مؤثر اعوجاج هارمونیک کل بدست میآید.
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