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و معمولي  PIنوع  DC پيوند يكنندهمبتني بر كنترل موازيبررسي رفتار گذراي فيلتر اكتيو 

PI خطي ع ذرات به هنگام تغييرات بار غيرشده با روش اجتمابهينه 
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است كه به عنوان مهمترين بارهاي غيرخطي در  بوسيله كانورترهاي الکترونيك قدرت DCهاي جريان ناشي از بارهاي تزريق هارمونيك - چکيده

هاي از روش(SAPF)  باعث مشکالت جدي در شبکه خواهند شد. بکارگيري فيلترهاي پسيو و فعال موازي ،هاي توزيع مطرح مي باشندشبکه

باشد. اين تحقيق بر طراحي و بررسي عملکرد گذراي فيلتر فعال متمركز است. عمکرد مناسب هاي هارمونيکي ميسازي جريانرانمعمول جب

ولتاژ  يكنندهكنترل ،هاي آن است. يکي از زيرسيستم هاي كنترلي در فيلتر اكتيو موازيهكنندنيازمند طراحي مناسب كنترل ،فيلترهاي اكتيو

-بهينه PIسنتي و  PIاز نوع  DC پيوند يكنندهر فعال موازي طراحي شده با كنترلتلباشد. در اين تحقيق عملکرد گذراي يك فيمي DC پيوند

-نه كردن پارامترهاي كنترلي كنترلبراي بهيكه  (PSO)  سازي انبوه ذراتبهينه روششده هنگام تغييرات بار مورد بررسي قرار گرفته است. 

بکار  (ITSE)انتگرال زمان در مجذور تابع خطا  ،با رويکرد دستيابي به تابع هدف كمينه ،شوداستفاده مي ،Kiو  Kpيعني ضرايب ، PI يكننده

 بسته شده است.

 

 .، روش انبوه ذرات، رفتار گذراPI يکنندهو موازي، کنترلکيفيت توان، هارمونيك، فيلتر اکتي -واژهکليد

 مقدمه  -1

تم اي در سيستوانند به اثرات ناخواستهها میهارمونيك

هاي زیادي مبتنی بر روش ،قدرت منجر شوند. از اینرو

هاي اکتيو جهت و نيز فيلتر گيري فيلترهاي پسيوكارب

و Vedat M. Karslı, 2003 ) سازي آن بكار رفته استجبران

J. J. Gu, 2003)الكترونيك قدرت  . فيلترهاي فعال براساس

به  ،و با تزریق جریان هارمونيكی با فاز مخالف ندنککار می

 Mohammad Farhadi) شودحذف هارمونيك منجر می

Kangarlu, 2013)هاي کنترلی . فيلتر فعال داراي بخش

فعال باشد که در این تحقيق عملكرد یك فيلتر مختلف می

 وسنتی  PIنوع  DCلينك  کنندهلبر اساس بكارگيري کنتر

PI  بهينه شده با روش الگوریتم انبوه ذرات و رفتار گذراي

زا مورد بررسی قرار میيلتر هنگام تغييرات بار هارمونيكف

 گيرد.

 

 هامواد و روش -2

تئوري قاب مرجع سنکرون براي توليد  2-1

 جريان مرجع

بر اساس شكل  ي قاب مرجع سنكرونتئوراین تئوري موسوم به 

سيستم استخراج کننده  ،شود. در این شكلریزي میطرح 1

سنكرون نشان داده شده جریان مرجع بر پایه روش قاب مرجع 

 ،باشد. این شكلمی PIاز نوع  DC پيوندکننده ولتاژ است. کنترل

در ارتباط با  هاي مختلف سيستم کنترلیبرهمكنش بخش ةنحو

 .(Changzheng Zhang, 2007)دهدنشان می رایكدیگر 

 
 هاي مرجعاساس روش قاب مرجع سنكرون براي تعيين جریان :1شكل

 

  2محمد محمدي، *1زاهد نصيري
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هاي بر این اساس که قرار است هارمونيك بنديها و قالبسبك

جریان بار تأمين شود و نيز اگر قرار است توان راکتيو بار جبران و 

سازي توان راکتيو رانزا همزمان با جبضریب قدرت بار هارمونيك

برابر یك شود، بایستی فيلتر فعال موازي بخش راکتيو و 

هارمونيكی جریان بار را تأمين نماید تا نياز نباشد از شبكه 

 سراسري کشيده شود.

براي این امر جهت کنترل فيلتر فعال، بایستی جریان بار از حوزه 

 abc به حوزهdq :انتقال داده شود 

 

(1) 

  
-در اختيار قرار می (PLL) فازتوسط بلوك حلقه قفل  θمقدار 

 گيرد. 

هاي هارمونيكی هر فاز را بصورت زیر توان جریانحال می

لفه اصلی را بيرون ؤماستخراج نمود. براي این کار کافی است 

بخش هارمونيكی جریان هر فاز  ،بكشيم. آنچه باقی خواهد ماند

با فرکانس برش  (LPF) گذرفيلتر پایينخواهد بود. لذا از یك 

از  ،لفه اصلی جریانؤبراي حذف م 50Hzلفه اصلی یعنی ؤم

هاي هارمونيكی باقی کنيم تا فقط جریانجریان بار استفاده می

-ع استفاده شود. از آنجا که جریانبمانند و در توليد جریان مرج

بر  LPF ،متناظر است ldiلفه ؤاي هارمونيكی هر سه فاز بار با مه

  گيرد. بخش هارمونيكی برابرقرار می ldiیعنی  dلفه ؤسر راه م
   به یبایست dc,diشود. بخش تلفات کانورتر یعنی استخراج می

 فيلتر را حساب کندd مرجع محور  هاياضافه شود تا کل جریان

مين أت یبایست "مستقيما loi و lqiهاي و از آنجایی که جریان

 بر سر راه آنها نيست. LPFنيازي به قرار دادن فيلتر  ،شوند

مربوط به بار عبارتند  0dq لفهؤهاي هارمونيكی مجریان ،بنابراین

 :(Shailendra Kumar Jain, 2003)از

 

(2)     

 

                                                

انتقال داده  abcبه حوزه  0dqها از حوزه این جریان ،له بعددر مرح

هاي هاي توليدي این مرحله با جریانمی شود، تفاضل جریان

به عنوان سيگنال کليدزنی به اینورتر داده می شود تا در  ،واقعی

 گيرد. مورد استفاده قرار PWM "التكنينك کليدزنی مث

 

 DCولتاژ لينك  كنندهكنترل 2-2

به عنوان ابزاري در جهت باالنس نمودن و  DCك ولتاژ لين

شود. ارش توان در سيستم بكار گرفته میسازي شمتعادل

و توليد و  DCتثبيت ولتاژ لينك  ،مهمترین وظيفه فيلتر فعال

اسب در جهت از بين بردن ساز منهاي جبرانتزریق جریان

 به PI يکنندهکنترل ،ي جریان بار است. در ادامههاهارمونيك

 DCخطی در جهت تثبيت ولتاژ لينك  يکنندهعنوان یك کنترل

یك مقدار مرجع  با ،شود. ولتاژ واقعی دو سر خازنبكار گرفته می

به اي مقایسه شده و مقدار اختالف آن دو از پيش تعریف شده

ود. داده می ش PI کنندهعنوان سيگنال خطا به یك کنترل

تلفات توان فيلتر اگر لفه ؤبه عنوان م کنندهخروجی این کنترل

اینورتر به منظور تثبيت ولی گردد. محسوب می ،چه ناچيز است

نيازمند است. به آن  ،DCدر شارش توان بخش  DC پيوندولتاژ 

ولتاژ  حالت موجیدر نهایت موجب کاهش  PI يکنندهکنترل

 Mohammad)شودحالت ماندگار می و حذف خطاي DC پيوند

Farhadi Kangarlu, 2013 J. J.Gu, 2003 &).  خروجی این

شود، بخش تلفات دیده می 3همانطور که در شكل  کنندهکنترل

به بخش  یکند که بایسترا محاسبه می idc,dکانورتر یعنی 

 ،شودگذر محاسبه میی جریان بار که توسط فيلتر پایينهارمونيك

 فيلتر را حساب کند.d تا کل جریان مرجع محور  هاضافه شد

 تلفات توان بصورت زیر نوشته می شود: DCلفه ؤم

(3)                                  
              

 
 

 
 

 DCلفه ؤو م ACلفه ؤوع مماي بصورت مجتوان حقيقی لحظه

 :شودتوان بصورت زیر تعریف می

(4)                                      

                               

 

 فرمول تابع هدف  -3

توان می ،PI يکنندههاي کنترلبا تنظيم مناسب ضرایب و بهره

خازنی، پارامترهایی نظير زمان نشست،  پيوندضمن تثبيت ولتاژ 

ولتاژ دو سر خازن را هنگام  حدّ خروج اززمان خيز و ميزان 

سازي بهبود داد. با ارائه یك الگوریتم بهينه موازيعملكرد فيلتر 
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توان ضرایب بهينه را به نحوي اتخاذ کرد که تابع می ،هوشمند

 هدف به مقدار کمينه خود برسد. 

 جهت تعيين جریان متناسب با تلفات فيلتر PI کنندهخروجی کنترل: 2شكل 

 

  به دنبال تعيين مقادیر بهينه دو پارامتر PSOسازي روش بهينه

IKو PK، يکنندهگير و تناسبی کنترلرالگهاي انتبهره IP  .است

به عنوان ذرات مورد  3بنابراین این دو پارامتر مطابق شكل 

 د.نگيرمورد استفاده قرار می ،PSOسازي روش استفاده در بهينه

 
 سازيله بهينهأذرات براي مس :3شكل

 

کاهش هزینه بوسيله تنظيم بهينه  ،این روش پيشنهادياز هدف 

 مورد استفاده در PI يکنندهکنترل Ki و  Kpمقدار ضرائب

SAPF  ( تعریف شده است.5و در معادله )بوده 

  (5)                                     J=                                                        
انتخاب  هدفتوابع این  دهد.را نشان می تابع هدف  Jکه در آن

 د:نشوبصورت زیر تعریف می، شده

 :E)TS(I تابع خطازمان در مجذور انتگرال 

  (6)                          ][J=min 

 

                  

 نتايج و بحث -4

-کنترل با فازسه SAPE سيستم کلی پيكربندي ،4 شكل در

 است. تعيين الگوریتم اجتماع ذرات آمده بر مبتنی  PIي کننده

 هر در و بوده آنالین بصورت  DC پيوند کنندهضرایب کنترل این

 مدل یكبار شود،می الگوریتم اجتماع ذرات اجرا که مرحله

 جدید يخطا سيگنال و شده سازيشبيه کامل طورهب سيمولينك

 الگوریتم اجتماع ذرات به ،مجدد سازيو جهت بهينه شده توليد

 dcولتاژ  مقدار تا کرده ادامه پيدا سازيبهينه و شودمی داده

 برسد. ولت( 222) شده تعيين مرجع ولتاژ مقدار به روجیخ

تا  8 ،یسيستم کنترل ،مشهود است 2مطابق آنچه در شكل 

مرجع نيز بوسيله خود ما  dcV .است dcV ورودي دارد که شامل

  scVو saV ،sbV ولت است. 222شود و مقدار ثابت آنوليد میت

-بوسيله ترانس فاز منبع هستند که در حالت واقعیهاي سهولتاژ

ولی در . شوندگيري میرهال اندازهثهاي ولتاژ و سنسورهاي ا

فاز را توليد سه هايولتاژ، هاي موجودمولينك بوسيله بلوكيس

ورودي  هگيري بهاي اندازهاز دستگاه ،سيم يهیا بوسيلو  ردهک

فاز منبع سه هايجریان scIو saI ،sbIدهيم. میانتقال  کنندهکنترل

هاي جریان و که در حالت واقعی بوسيله ترانسهستند 

-مولينك میيولی در س شوند.گيري میاثرهال اندازهسنسورهاي

فاز را توليد کنيم هاي سهجریان ،هاي موجودتوانيم بوسيله بلوك

 کنندهگيري به ورودي کنترلهاي اندازهیا بوسيله سيم از دستگاه

بردار  يکنندهتوليد MATLABافزار توابع نرم انتقال دهيم.

 د.نمی باش 5بصورت شكل ، ولتاژها

 
 

 
 

 فازسه SAPFپيكربندي کلی سيستم :4شكل

 

 

 
 

 زیرسيستم بخش کنترلی :5شكل 
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 بردار ولتاژها يکنندهتوليد MATLABافزار توابع نرم :6شكل

 

 SAPF قبل از اتصال مجموع اعوجاج هارمونيكی ،7مطابق شكل 

 درصد است. PCC، 87/26 به

 SAPFقبل از اتصال   (THD)مجموع اعوجاج هارمونيكی :7 شكل 

 

 Ω6.7به منظور انجام تجزیه و تحليل پاسخ گذرا، مقاومت بار از 

مربوط  dcلينك  افزایش یافته است. ولتاژ   t=300 msدر Ω 12به

 PSO-PI يکنندهو کنترل معمولی  PIيکنندهکنترل aبه فاز 

در طول تغيير بار  DC نتایج پاسخ ولتاژ و شده پيشنهادي بررسی

نشان  8در شكل  PSO-PIمعمولی و   PIيهاکنندهکنترل براي

داده شده است. همچنين به منظور بررسی پاسخ دیناميكی براي 

تغيير  t=300 msدر  Ω 3.4به  Ω 6.7 را از LRکاهش بار، مقدار 

 يکنندهکنترل در طول تغيير بار براي DC تاژدهيم. پاسخ ولمی

PI  و  معمولیPSO –PI،  نشان داده شده است. 9در شكل 

 
 معمولی PI يکنندهکنترللف( نتيجه )ا                     

 

 PSO_PI کننده)ب( نتيجه کنترل                     

 
 (Ω 12به  Ω 6.7) LRبه هنگام افزایش بار  DCلينك ولتاژ  :8شكل     

 

 
 معمولی PI يکننده)الف( نتيجه کنترل                    

 
 PSO_PI يکننده)ب( نتيجه کنترل                      

 
 (Ω 3.4 به Ω 6.7) LRبه هنگام کاهش بار  DCولتاژ لينك  :9شكل 

 

هاي کنندهمقایسه تجزیه و تحليل گذرا براي کنترل ،در ادامه

 يکننده( نشان داده شده است. در کنترل1)مختلف در جدول 

PI شيب ، معمولیdcV هاي سيكل دو تعدا شودبزرگتر دیده می

در مقدار  THDشود. درصد بيشتري براي نشست آن طی می

-کنترل در .باشدسيكل می 4-3نامی جریان منبع در عرض 

-میجریان منبع در یك سيكل سينوسی  ،PSO-PIهاي کننده

دهد براي پيشنهادي نشان می PSO-PI يکنندهکنترل شود.

در کاهش زمان  برابر 2.25و  9بيش از به ترتيب بار افزایش 

در  2.73و  13.5و براي کاهش بار به ترتيب بيش از  نشست

  معمولی و PI يندهکنکاهش زمان نشست در مقایسه با کنترل

BF_PI (مرجع يمقاله) .كه، از ینهمچنين قابل توجه ا است

پيشنهادي نشان از کاهش بهتر در درصد  PSOرویكرد  ،1جدول 

معمولی  هايراحیـــخازن نسبت به ط DCفراجهش در ولتاژ 

 راکاهش سریع در زمان نشست  ،پيشنهادي PSO است. روش

 PSOسازي الگوریتم روش بهينه نتایج 1دهد. در جدول ارائه می

نيز  BF_PI (2013 Mohammad Farhadi Kangarlu,)بر اساس 

 جهت مقایسه لحاظ شده است.
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 PI يکنندهبراي کنترل SAPFتجزیه و تحليل مقایسه اي گذرا  :1دول ج

 PSO-PI و BF-PI معمولی، 

 
 گيرينتيجه -5

ذراي فيلتر گ در این تحقيق به منظور انجام تجزیه و تحليل پاسخ

سنتی  PIنوع  DC پيوند يکنندهگيري کنترلفعال مبتنی بر بكار

، دو سناریوي کاهش بار و دیگري PSOشده با روش و بهينه

زمان  ،شودبررسی و در هر دو حالت مشاهده میافزایش بار 

و همچنين شاخص  DC پيوندنشست، درصد فراجهش ولتاژ 

 يکنندهس با کنترلمجذور تابع خطا در قياانتگرال زمان در 

BF_PI  وPI تسمعمولی کاهش یافته است. در مورد زمان نش، 

است ولی در مورد  BF_PI نتایجخيلی بهتر از  PSO_PIنتایج 

با نتایج  PSO_PIنتایج  ،ITSEميزان درصد فراجهش و شاخص 

BF_PI ولی موفقيت روش پيشنهادي  .دنباشمشابه می "تقریبا

نشان از موفقيت و برتري  BF_PIلی و معمو PIدر قياس با روش 

روش پيشنهادي است. همچنين در مطالعه دیگري تاثير تغيير 

هاي زمان نشست و اي فيلتر بر عملكرد فيلتر و شاخصپارامتره

 يکنندهسی و نشان داده شده است که کنترلبرر THDميزان 

PSO_PI رات پارامتر فيلتر نسبت بهتري به تغيي "عملكرد کامال

 معمولی دارد. PI يکنندهکنترل به
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