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ام طراحي هنگ DC پيوندسازي جهت كمينه نمودن خطاي ولتاژ انتخاب مناسب تابع هدف بهينه

  اجتماع ذرات مبتني بر الگوريتم PIنوع  DC پيوند يهكنندبهينه پارامترهاي كنترل
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سازي آنها از اهداف سيستم هاي جريان و ولتاژ در شبکه قدرت به علت بارهاي غيرخطي ايجاد مي شوند و لذا حذف و جبرانهارمونيك - چکيده

هاي كنترلي در فيلتر اكتيو كنترلي فيلتر فعال موازي متمركز است. يکي از زير سيستم مين تحقيق به طراحي سيستباشد. اهاي كنترلي مي

 PIاز نوع  DC پيوند يكنندهر فعال موازي طراحي شده با كنترلعملکرد يك فيلت ،باشد. در اين تحقيقمي DC پيوندكننده ولتاژ كنترل ،موازي

يعني  PI يكنندهكنترلكردن پارامترهاي كنترلي روش براي بهينهاين مورد بررسي قرار گرفته است.  ه ذراتبهينه سازي انبوشده با روش بهينه

انتخاب تابع  ،شود. دراين تحقيقگرفته مي بکار DCبا رويکرد دستيابي به تابع هدف مناسب جهت محدود نمودن ريپل ولتاژ  Kiو  Kpضرايب 

مورد  (PSO) انبوه ذراتبهينه شده با روش  DC پيوند يكنندهكنترلجهت طراحي  موازيفعال به عنوان يك موضوع هنگام طراحي فيلتر  هدف

بهترين تابع  ،لف بر حسب سيگنال خطا مورد تحليل قرار گرفته است و در نهايتتتابع هدف مخ 4اثر انتخاب  ،روبررسي قرار گرفته است و از اين

 هدف جهت طراحي پيشنهاد شده است.

 .سازي، روش انبوه ذرات، بهينهPI يكنندهيان و ولتاژ، فيلتر اكتيو موازي، كنترلهارمونيك جر -واژهكليد

 

 مقدمه  -1

تاكنون تحقيقات زيادي درباره بكارگيري فيلترهاي فعال براي 

شده است. عمده تمركز اينگونه داده حذف هارمونيك انتشار 

طراحي سيستم هاي كنترلي معطوف است.  ةبه نحو ،تحقيقات

 ,DC ( Vedat M. Karslı پيوند يكنندهكنترلحي برخي به طرا

2003 & J. J.Gu, 2003) هاي توليد سيگنال ةو برخي به نحو

 Changzheng Zhang, 2007 & Mohammad)اند مرجع پرداخته

Farhadi Kangarlu, 2013) . فيلترهاي فعال بر اساس الكترونيك

به  ،د و با تزريق جريان هارمونيكي با فاز مخالفنكنقدرت كار مي

 Mohammad Farhadi)حذف هارمونيك منجر مي شود

Kangarlu, 2013)هاي كنترلي مختلف . فيلتر فعال داراي بخش

عملكرد يك فيلتر فعال بر اساس  ،باشد كه در اين تحقيقمي

بهينه شده با روش  PIنوع  DC پيوند يكنندهكنترلبكارگيري 

لف تختابع هدف م 4الگوريتم انبوه ذرات مورد بررسي و انتخاب 

 ،مورد تحليل قرار گرفته است و در نهايت ،بر حسب سيگنال خطا

 پيشنهاد شده است. ،بهترين تابع هدف جهت طراحي

 

 هامواد و روش -2

تئوري قاب مرجع سنکرون براي توليد  2-1

 جريان مرجع

بر اساس شكل  تئوري قاب مرجع سنكروناين تئوري موسوم به 

م استخراج كننده سيست ،شود. در اين شكلريزي ميطرح 1

جريان مرجع بر پايه روش قاب مرجع سنكرون نشان داده شده 

باشد. اين مي PIاز نوع  DCاست. كنترل كننده ولتاژ لينك 

در  هاي مختلف سيستم كنترليبرهمكنش بخش ةنحو ،شكل

 .(Changzheng Zhang, 2007)دهدنشان ميرا ارتباط با يكديگر 

 
 هاي مرجعكرون براي تعيين جرياناساس روش قاب مرجع سن :1شكل

 

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

جريان بار تأمين شود و نيز اگر قرار است توان راكتيو بار جبران و 

سازي توان راكتيو زا همزمان با جبرانضريب قدرت بار هارمونيك

تيو و برابر يك شود، بايستي فيلتر فعال موازي بخش راك

هارمونيكي جريان بار را تأمين نمايد تا نياز نباشد از شبكه 

 سراسري كشيده شود.

براي اين امر جهت كنترل فيلتر فعال، بايستي جريان بار از حوزه 

 abc به حوزهdq :انتقال داده شود 

 

(1) 

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

 گيرد. 

هاي هارمونيكي هر فاز را بصورت زير جريان توانحال مي

لفه اصلي را بيرون ؤماستخراج نمود. براي اين كار كافي است 

بخش هارمونيكي جريان هر فاز  ،بكشيم. آنچه باقي خواهد ماند

با فركانس برش  (LPF) گذرفيلتر پايينخواهد بود. لذا از يك 

از  ،لفه اصلي جريانؤبراي حذف م 50Hzلفه اصلي يعني ؤم

هاي هارمونيكي باقي كنيم تا فقط جريانجريان بار استفاده مي

-ع استفاده شود. از آنجا كه جريانبمانند و در توليد جريان مرج

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

  گيرد. بخش هارمونيكي برابرقرار مي ldiيعني  dلفه ؤسر راه م
   به يبايست dc,diشود. بخش تلفات كانورتر يعني استخراج مي

 فيلتر را حساب كندd مرجع محور  هاياضافه شود تا كل جريان

مين أت يبايست "مستقيما loi و lqiهاي و از آنجايي كه جريان

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

مربوط به بار عبارتند  0dq لفهؤهاي هارمونيكي مجريان ،بنابراين

 :(Shailendra Kumar Jain, 2003)از

 

(2)     

 

                                                

انتقال داده  abcبه حوزه  0dqها از حوزه اين جريان ،در مرحله بعد

هاي هاي توليدي اين مرحله با جريانفاضل جريانمي شود، ت

به عنوان سيگنال كليدزني به اينورتر داده مي شود تا در  ،واقعي

 گيرد. مورد استفاده قرار PWM "التكنينك كليدزني مث

براي توليد سيگنال  fqVو  fdVمعادالت  ،2در ادامه مطابق شكل 

 رد. مورد استفاده قرار مي گي SVPWMكليدزني با روش 

 
 هاي كليدزنيبراي توليد سيگنال SVPWMبكارگيري تكنيك  :2شكل

 

 DC پيوندولتاژ  يكنندهكنترل 2-2

به عنوان ابزاري در جهت باالنس نمودن و  DCولتاژ لينك 

شود. ارش توان در سيستم بكار گرفته ميسازي شمتعادل

و توليد و  DCتثبيت ولتاژ لينك  ،مهمترين وظيفه فيلتر فعال

اسب در جهت از بين بردن ساز منهاي جبرانتزريق جريان

به  PI يكنندهكنترلهاي جريان بار است. در ادامه هارمونيك

 DCخطي در جهت تثبيت ولتاژ لينك  يكنندهكنترلعنوان يك 

يك مقدار مرجع  با ،شود. ولتاژ واقعي دو سر خازنبكار گرفته مي

اي مقايسه شده و مقدار اختالف آن دو به از پيش تعريف شده

ود. داده مي ش PI يكنندهكنترلسيگنال خطا به يك  عنوان

لفه تلفات توان فيلتر اگر ؤبه عنوان م كنندهكنترلخروجي اين 

اينورتر به منظور تثبيت ولي گردد. محسوب مي ،چه ناچيز است

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

ولتاژ  يموجحالت در نهايت موجب كاهش  PI يكنندهكنترل

 Mohammad)شودحالت ماندگار مي حذف خطايو  DC پيوند

Farhadi Kangarlu, 2013 J. J.Gu, 2003 &).  خروجي اين

شود، بخش تلفات ديده مي 3همانطور كه در شكل  كنندهكنترل

به بخش  يكند كه بايسترا محاسبه مي idc,dكانورتر يعني 

 ،شودگذر محاسبه ميي جريان بار كه توسط فيلتر پايينهارمونيك

 فيلتر را حساب كند.d تا كل جريان مرجع محور  هشد اضافه

 تلفات توان بصورت زير نوشته مي شود: DCلفه ؤم

(3)                                  
              

 
 

 
 

 DCلفه ؤو م ACلفه ؤوع مماي بصورت مجتوان حقيقي لحظه

 :شودتوان بصورت زير تعريف مي
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(4)                                      

                               

 

 فرمول تابع هدف  -3

توان مي ،PI يكنندهكنترلهاي با تنظيم مناسب ضرايب و بهره

خازني، پارامترهايي نظير زمان نشست،  پيوندضمن تثبيت ولتاژ 

ولتاژ دو سر خازن را هنگام  خروج ازحدزمان خيز و ميزان 

سازي بهبود داد. با ارائه يك الگوريتم بهينه موازيعملكرد فيلتر 

توان ضرايب بهينه را به نحوي اتخاذ كرد كه تابع مي ،هوشمند

 سد. هدف به مقدار كمينه خود بر

جهت تعيين جريان متناسب با تلفات  PI يكنندهخروجي كنترل: 3شكل 

 فيلتر

 

  به دنبال تعيين مقادير بهينه دو پارامتر PSOسازي روش بهينه

IKو PK، يكنندهكنترلگير و تناسبي رالگهاي انتبهره PI  .است

به عنوان ذرات مورد  4بنابراين اين دو پارامتر مطابق شكل 

 د.نگيرمورد استفاده قرار مي ،PSOزي روش سااستفاده در بهينه

 
 سازيله بهينهأذرات براي مس :4شكل

 

كاهش هزينه بوسيله تنظيم بهينه  ،اين روش پيشنهادياز هدف 

  SAPFمورد استفاده در PI كنندهكنترل Ki و  Kpمقدار ضرائب

 ( تعريف شده است.5و در معادله )بوده 

  (5)                                 J=                                                        
انتخاب  هدفتوابع اين  دهد.را نشان مي تابع هدف  Jكه در آن

 د:نشوبصورت زير تعريف مي، شده

 :(IAE) انتگرال قدرمطلق تابع خطا

(6)                          ]J=min[   
 :AE)T(I مان در قدر مطلق تابع خطاانتگرال ز

(7)                          ]J=min[                                         
 

 :E)S(I انتگرال مجذور تابع خطا

(8)                        ]   J=min[  
 :E)TS(I انتگرال زمان در مجذور تابع خطا

(9)                          J=min[                                           
 كه:

(11)                                 - dce(t)=V  
                  

 نتايج و بحث -4

-كنترل با فازسه SAPE سيستم كلي پيكربندي ،5 شكل در

 است. تعيين تماع ذرات آمدهالگوريتم اج بر مبتني   PIيكننده

 در و بوده آنالين بصورت  DC پيوند يكنندهكنترلضرايب  اين

 مدل يكبار شود،مي الگوريتم اجتماع ذرات اجرا كه مرحله هر

 جديد يخطا سيگنال و شده سازيشبيه كامل طورهب سيمولينك

 الگوريتم اجتماع ذرات به ،مجدد سازيو جهت بهينه شده توليد

 dcولتاژ  مقدار تا كرده ادامه پيدا سازيبهينه و شودمي داده

 برسد. ولت( 221) شده تعيين مرجع ولتاژ مقدار به خروجي

تا  8 ،كنندهكنترلسيستم  ،مشهود است 2مطابق آنچه در شكل 

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

  scVو saV ،sbV ولت است. 221شود و مقدار ثابت آنوليد ميت

-فاز منبع هستند كه در حالت واقعي بوسيله ترانسهاي سهولتاژ

ولي در . شوندگيري ميرهال اندازهثهاي ولتاژ و سنسورهاي ا

فاز را توليد سه هايولتاژ، هاي موجودمولينك بوسيله بلوكيس

ورودي  هگيري بهاي اندازهاز دستگاه ،سيم يهيا بوسيلو  ردهك

فاز منبع سه هايجريان scIو saI ،sbIدهيم. ميانتقال  كنندهكنترل

هاي جريان و هستند كه در حالت واقعي بوسيله ترانس

-مولينك مييولي در س شوند.گيري مياثرهال اندازهسنسورهاي

فاز را توليد كنيم هاي سهجريان ،هاي موجودتوانيم بوسيله بلوك

 كنندهكنترلگيري به ورودي هاي اندازهيا بوسيله سيم از دستگاه

، توليد بردار ولتاژها MATLAB افزارنرمتوابع  انتقال دهيم.

 د.نمي باش 6بصورت شكل 
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 فازسه SAPFپيكربندي كلي سيستم :5شكل

 

 
 بردار ولتاژها يكنندهتوليد MATLABافزار توابع نرم :6شكل

 

 SAPF قبل از اتصال مجموع اعوجاج هارمونيكي ،7مطابق شكل 

 درصد است. PCC، 87/26 به

 SAPFقبل از اتصال مجموع اعوجاج هارمونيكي :7 شكل 

 

هااي عملكارد   يك مقايسه عملكردي بين شاخص ،در اين قسمت

تغييارات  ارائه شده اسات.    ITAEو  ISE، ITSE، IAEپويا مانند 

باا تواباع    PI-OPS يكنندهكنترل Onدر طول پاسخ سوئيچ  

هااي  داده شاده اسات و شااخص   نشان  8هدف مختلف در شكل 

-ديده ماي  8از شكل معرفي شده است.  1در جدول  گيرياندازه

باه عناوان     ISE پيشانهادي باا  PSO-PI  يكنندهكه كنترل شود

ديگر، همگرايي بهتاري   هدفه با تمام توابع سدر مقاي تابع هزينه

 با تابع هدفPSO-PI جريان منبع در  دهد.با ولتاژ خازن ارائه مي

ISE، شاود و زماان نشسات    سينوسي ماي  ،در يك سيكل "رفاص

 ميلي ثانيه است. 2885در  ، در مقايسه با ديگر اهداف ولتاژ خازن

 يهدر محادود   THDدرصاد  ،با توجه باه اينكاه در تماام ماوارد    

-كنترل يهمقدار بهر ،است، بنابراين IEEE 519-1992  استاندارد

ل گاذرا در نظار   باراي تجزياه و تحليا     ISE هادف تابع كننده با 

 گرفته شده است.

 

 

 

 

 با اهداف مختلف PI-PSOبراي  Onدر طول پاسخ سوئيچ  dcV نمودار :8 شكل

با توابع  PSO_PIمعمولي و  PIبراي  SAPFتجزيه و تحليل عملكرد  :1جدول

 هدف مختلف
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 گيرينتيجه -5

 PI يكنندهكنترلبه منظور طراحي مناسب  ،در اين تحقيق

در فيلتر فعال موازي و  DC پيوندشده براي كنترل ولتاژ بهينه

به بررسي انتخاب تابع  ،كنندهكنترلانتخاب مناسب ضرايب 

 DCنمودن و كاهش سيگنال خطاي لينك ا هدف جهت مير

پرداخته شده است. مقايسه تجزيه و تحليل پاسخ ديناميكي 

 دفها و با چهار تابع هبا ديگر الگوريتم PSO-PI شنهاديپي

مختلف بررسي شده است. توابع در نظر گرفته شده در اين 

انتگرال قدرمطلق تابع خطا، انتگرال زمان در قدر مطلق  ،تحقيق

تابع خطا، انتگرال مجذور تابع خطا و انتگرال زمان در مجذور 

به  ISEكه دهد ان ميسازي نشنتايج شبيه باشند.تابع خطا مي

دارا  ين نتيجه رابهترPSO  براي انجام الگوريتمدف عنوان تابع ه

در نظر گرفته شده و دف به عنوان تابع ه ISE . بنابراينباشدمي

-PSO پيشنهادي  يكنندهكنترلانتخاب مناسب و بهينه ضرايب 

PI نظر قرارهاي بعدي مددر طراحي ،با الگوريتم اجتماع ذرات 

 گرفته است.

 

 مراجع -6
[1] Vedat M. Karslı, Mehmet Tümay and Berrin Süslüoğlu, An 

evaluation of time domain techniques for compensating currents 
of shunt active power filters, International Conference on 

Electrical  and Electronics Engineering Bursa, Turkey, Dec. 2003  

[2]  J. J. Gu, D. G. Xu, Active power filters technology and its 
development, Electric Machines And Control, vol. 7, no.2, pp. 

126-132, 2003. 
[3] Mohammad Farhadi Kangarlu, IEEE, and Ebrahim Babaei,A 

Generalized Cascaded Multilevel Inverter Using Series 

Connection of Submultilevel Inverters IEEE Transactions on 
Power Electronics,vol.28, pp.625-630, Feb-2013.  

[4] Changzheng Zhang, Qiaofu Chen, Youbin Zhao, Dayi Li, and 
YaliXion , ANovel Active Power Filter for High-Voltage Power 

Distribution  Systems Application-IEEE Transactions on Power 

Delivery, vol. 22, pp.911-914, April- 2007.  
[5] Shailendra Kumar Jain &PramodAgarwal, Design  Simulation and 

Experimental Investigations, on a Shunt Active Power Filter for 

Harmonics, and Reactive Power Compensation, Electric Power 
Components and 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

