
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   

   نیروگاه برقشبکه  و بهبود کیفیت جهت ارتقاروشی بهینه 
 مهدي عبداللهیان

  بخش برق اداره مهندسی
  پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد  تشرک

  انرای، سرخس 

Mehdi.Abdollahian@gmail.com 
 

  

 

  
 
 

 
 

 قابل افزایش توان کیفیت مسائل به توجه اخیر، يها سال در —چکیده 

 بیشتري اهمیت روز به زمان روز گذشت با مسئله این و است یافته توجهی

 به کنند یم تزریق شبکه به هارمونیک که بارهایی تعداد زیرا ،کند یم پیدا

 تواند یم شبکه براي خوب مدل یک داشتن. است افزایش حال سرعت در

 يبر رو ها آن اثر بررسی ،ها کیهارمون سطح مناسب ارزیابی به منجر

از . شود ها کیهارمون وجود از دیگر يها ینگران تحلیل و شبکه تجهیزات
هاي توزیع براي جبران مسائل  جمله ادوات مورد استفاده در سیستم

در این تحقیق یک . کیفیت توان، فیلترهاي اکتیو سري و موازي می باشند
گردد که عالوه بر یلتر اکتیو موازي پیشنهاد میروش جدید جهت کنترل ف

زمان    قابلیت رفع هم، سرعت و دقت باالي پاسخ و محاسبات کمتر
مشکالت کیفیت توان اعم از وجود هارمونیک و عدم تعادل در ولتاژ 

در . را نیز دارد THD)(منبع و جریان و کاهش اعوجاج هارمونیک کل
اي  است که مبتنی بر مفهوم توان لحظه p-qبر پایه تئوري   واقع این روش

هاي الکتریکی به کار گرفته شده  بوده و به طور وسیع در کنترل سیستم
عصبی، -پیشنهادي با استفاده از کنترل کننده فازي روش کنترل. است

اي به مدل پیشنهادي قادر است به صورت لحظه. است  بهینه گردیده
ت آنالین پاسخ مناسب دهد و خود هرگونه تغییرات نامتعادلی بار بصور

هاي مرتبه باال ناشی از کلید زنی  براي جذب هارمونیک. را تطبیق دهد
سازي از  جبراناینورترهاي سري و موازي و همچنین بهبود عملکرد 

براي انتخاب بهینه پارامترهاي فیلترهاي . گردد فیلترهاي پسیو استفاده می
قرار گرفته  لیو تحلزي مورد بررسی پسیو، پاسخ فرکانسی فیلتر اکتیو موا

و پارامترهاي اساسی در مدار قدرت فیلتر اکتیو موازي، که در پاسخ 
-فرکانسی مورد نیاز هستند با استفاده از الگوریتم جدید خفاش بهینه می

سازي  شبیه لبتمافزار  سپس روش پیشنهادي با استفاده از نرم. گردد
آن در مقابله با مشکالت کیفیت توان مرتبط با دو بار   شود و پاسخ می

   .شود غیرخطی به صورت جداگانه برسی  می

؛ فیلتر اکتیو موازي خودتنظیم آنالین؛ هارمونیک —هاي کلیدي  هواژ
 ؛عصبی -شبکه فازي ؛اي تئوري توان لحظه
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 مقدمه   .١

زون از تجهیزات با تکنولوژي باال با پیشرفت تکنولوژي و استفاده روز اف
دیگر تنها هاي صنعتی  و گسترش کاربرد ادوات الکترونیک قدرت در سیستم

ستفاده از انرژي الکتریکی مورد پذیرش نبوده، بلکه کیفیت و خصوصیات ا
از . نیز مهم استداده شده براي استفاده از تجهیزات الکتریکی برق تحویلی 

هاي  استفاده از تجهیزاتی مانند کنترل کنندهسوي دیگر گسترش روز افزون 
هایی که براي اصالح توان  هاي تغییر دهنده فرکانس و خازن سرعت،محرکه

افزایش ش کیفیت برق و هراکتیو به کار می روند،همگی موجب کا
ایجاد مشکالت متعدد براي تجهیزات هاي هارمونیکی و همچنین  اعوجاج

یزات و نیز کاهش عمر و پایان آمدن عدم عملکرد مناسب تجهالکتریکی و 
 کیها و ارائه  در چنین حالتی مطالعه هارمونیک.دشو میها  راندمان دستگاه

د نمودن اعوجاج ومحد. ناپذیر خواهد بود قواعد و مقررات اجتناب يسر
. باشد هاي برق و هم از نظر مشترکین الزم می هارمونیکی هم از نظر شرکت

 یدگید بید تا از آسنهایی را ارائه نمای محدودیتهاي برق باید  شرکت
از . تجهیزات مشترکین، اعم از مشترکین خانگی و صنعتی جلوگیري شود

طرف دیگر با توجه به اینکه ایجاد یک موج کامالً سینوسی از طرف 
تولید   تضمین شود، لذا مشترکین باید اعوجاج تواند یهاي برق نم شرکت

مشترکین برق در صورت  .محدود نمایند شده توسط تجهیزات خود را
تحمل مبرق را  يها مشکالت زیادتري از شرکت ها کیوجود هارمون

هاي موتور با قابلیت تنظیم سرعت،  مشترکین صنعتی که از محرك. شوند می
کنند،  هاي القایی و نظایر آن استفاده می هاي قوس الکتریکی، کوره کوره

تر از بقیه مشترکین  ریرمونیکی ضربه پذنسبت به مسائل ناشی از اعوجاج ها
طور جدي مورد  ها هم اکنون بهرو مبحث کنترل هارمونیک از این. باشند می

این موضوع اهمیت آشنایی و مطالعه هارمونیکها در شبکه باشد و توجه می
قدرت مطرح می برق قدرت را به عنوان یک شاخه جدید در مهندسی 

منجر به تحقیقاتی گردید که نتایج آن نقطه  بررسی مسائل هارمونیکها.نماید
 .نظرات بسیاري را در خصوص کیفیت برق ایجاد نمود

به نظر برخی از محققین، اعوجاج هارمونیکی هنوز هم مهمترین مسأله  
المللی هاي بینها و کمیتهلذا در همین زمینه موسسه. کیفیت برق می باشد

. نداردهاي کیفیت توان نموده انداقدام به تهیه و تدوین استا IEEEمانند 
بسیار شناخته شده اند و  IEEE std 519برخی از این استانداردها مانند 

هاي برق رعایت سطوح مجاز هارمونیکی آنها توسط مشترکین و شرکت
  . الزامی است

 ساز جبران فیلتر  .٢

 فیلتر اکتیو موازي .٢.١

اي  تنها لحظهحالتهاي گذرا، داراي فرکانس هاي باالیی می باشند و در 
این فرکانسها . پس از یک تغییر ناگهانی در سیستم قدرت به وجود می آیند

لزوماً فرکانس هارمونیکی نیستند و به عنوان مثال می توانند فرکانس طبیعی 
سیستم در لحظه کلید زنی باشند که ارتباطی با فرکانس مؤلفه  اصلی سیستم 

افتند و مضرب  ماندگار اتفاق میطبق تعریف، هارمونیکها در حالت . دنندار
حالت گذرا در ارتباط با یک  .صحیحی از فرکانس مؤلفه اصلی می باشند

ها همراه  دهد، در حالی که هارمونیک تغییر در سیستم مانند کلید زنی رخ می
اعوجاج همانگونه که اشاره شد .با عملکرد پیوسته بار به وجود می آیند

عنصر غیر . اشی از عناصر غیر خطی استهارمونیکی در شبکه هاي قدرت ن
افزایش . خطی عنصري است که جریان آن متناسب با ولتاژ اعمالی نمی باشد

چند درصدي ولتاژ ممکن است باعث شود که جریان دو برابر شده و نیز 
این حالت، مورد ساده اي از . شکل موج جریان فرم دیگري به خود بگیرد

  .باشد تولید اعوجاج در سیستم قدرت می

براي مثال، بسیار شنیده می شود که یک محرکه موتور با قابلیت تنظیم 
چرا .سرعت به دلیل وجود هارمونیکها نمی توانند به شکل مناسبی کار کنند

  :این مسأله پدید آمده است؟ جواب می تواند یکی از موارد زیر باشد

به  هارمونیک ولتاژ آنقدر زیاد است که سیستم کنترل زاویه آتش)1
  .خوبی عمل نمی کند

هارمونیک جریان زیادتر از ظرفیت بعضی از تجهیزات در شبکه )2
است که باید در زیر قدرت نامی خود ) مانند ترانسفورماتور و موتور( تغذیه

  .کار کنند

  
  نمودار بلوکی فیلتر اکتیو): 1(شکل
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هاي بوجود آمده در تکنولوژي  روش دیگري که همزمان با پیشرفت
استفاده از  قطعات الکتریکی و الکترونیکی مورد توجه واقع شده،ساخت 

اساس عملکرد این فیلترها بر پایه خنثی نمودن . باشدفیلترهاي اکتیو می
هایی با اندازه برابر و با اختالف ها از طریق تزریق هارمونیکهارمونیک

ولتاژ زمان  طور همزمان یا غیرهم که قادر است بهباشد  میدرجه  180فاز
هاي هارمونیکی تولید  شبکه برق را در محل اتصال تصحیح نموده، جریان

ها توسط اینورتر فرایند تولید هارمونیک. شده توسط بار را نیز فیلتر نماید
  .شود و اغلب از اینورترهاي منبع ولتاژ استفاده می گیرد انجام می

هاي  ي سیستمفیلترهاي اکتیو بنا بر عملکردهاي متفاوت مورد نظر دارا 
این کنترلرها به تولید سیگنال براي روشن شدن . کنترل مختلفی هستند

طوري که با تولید جریان یا ولتاژ  پردازند به ها میهاي سوئیچینگ مبدل المان
هاي طراحی که  اگر چه روش. مربوطه عملکرد مورد نظر فیلتر حاصل شود

ها بسیار  ي حذف هارمونیکبراي اکتیو و غیر اکتیو تاکنون در مورد فیلترها
. مؤثرند، ولی در هیچیک از آنها قیمت عناصر فیلتر در نظر گرفته نشده است

را با هدف مینیمم کردن هزینه ساخت  فیلترهااین موضوع، طراحی بهینه 
  .مطرح می نمایدنیز عالوه بر عملکرد مناسب آن 

تیم همین در مسئله طراحی بهینه فیلتر با تابع هدف غیر خطی مواجه هس
امر باعث می شود که بسیاري از روش هاي بهینه سازي غیر خطی در مورد 

هاي رلذا استفاده از فیلت طراحی بهینه فیلترهاي هارمونیکی قابل استفاده نباشد
اکتیو در صنعت با توجه به قیمت و ظرفیت نامی مبدل آن، براي کاربرد در 

نظور حل مشکالت هارمونیکی، از اینرو به م.هاي باال محدود گشته استتوان
 .روشی دیگر و به نوعی جدید  مورد بررسی قرار گرفته و ارایه می شود

مورد استفاده قرار می گیرد، روشی است براساس در این مقاله روشی که 
الگوریتم کلی و قدرتمند و می توان از آن براي حل مسائل ترکیبی بهینه یک 

  .نموداستفاده کیفیت توان شبکه برق سازي 

عصبی، بهینه -پیشنهادي با استفاده از کنترل کننده فازي روش کنترل
براي انتخاب بهینه پارامترهاي فیلتر، پاسخ فرکانسی فیلتر اکتیو  . است  گردیده

قرار گرفته و پارامترهاي اساسی در مدار قدرت فیلتر  لیو تحلمورد بررسی 
استفاده از الگوریتم جدید اکتیو، که در پاسخ فرکانسی مورد نیاز هستند با 

  .بهینه می گردد

  :داراي خواص زیر می باشندطراحی شده در این روش فیلتر

هیچگونه مشکالتی را نظیر ضریب قدرت اعوجاجی و بارگذاري بر  -
  .تغذیه ایجاد نمی نماید

  .نیاز به سیستم هاي حفاظتی گران قیمت ندارند -

  .استدر سیستم دت زمان کم در مقادر به میراسازي نفوذ هارمونیکها  -

با فیلترهایی که داراي توان نامی بیشتري می باشند می توان توان اکتیو  -
  .را هم جبران نمود

یافته ها باید همراه با . این بخش، یافته هاي پژوهش گزارش می شود 
جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و 

 .باشدها  تحلیل داده

 الگوریتم بلوك کنترل فیلتر اکتیو دیجیتال   .٣

 .وش کنترل فیلترهاي اکتیو اهمیت زیادي در اثرات جبرانسازي داردر
استراتژي کنترلی نه تنها بر چگونگی جبرانسازي تاثیر دارد بلکه در انتخاب 

پایدار فیلتر اکتیو نیز  و هاي گذرا ظرفیت مناسب فیلتر اکتیو و نیز مشخصه
ها، عدم تعادل  سازي هارمونیک فیلتر اکتیو موازي براي جبران .گذارد میاثر 

بار غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته   بار و توان راکتیو تولید شده توسط
نشان  2بلوك دیاگرام تولید جریان مرجع فیلتر اکتیو موازي در شکل . است

دراینجا نیز .انددهاستفاده نمو p-qالگوریتم  بسیاري از عمراج.داده شده است
نمایش  .براي کنترل فیلتر اکتیو موازي استفاده شده استp-q تئوري  از

 .نشان داده شده است 2بلوکی کنترل فیلتر اکتیو مورد نظر در شکل 

  
  نمایش بلوکی کنترل فیلتر اکتیو):  2(شکل 

  

 آنالیز سیستم .٣.١

ارائه شده ) 4(مدار معادل تکفاز سیستم فیلترینگ پیشنهادي در شکل
 و) VAF(قابل کنترل ولتاژ در این شکل، مبدل قدرت به صورت منبع. است

زمانی که فیلتر  .بار غیر خطی، به صورت یک منبع جریان مدل شده است
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سینوسی باشد  با فرض اینکه ولتاژ منبع، متعادل و (k=0)اکتیو متصل نباشد
  :شود محاسبه می) 7(طبق رابطههارمونیکی  جریان

)7(
Lh

Fs

F
sh I

ZSL
Z

I


                                  

هاي جریان بار به داخل شود، هارمونیک که فیلتر اکتیو نصب می زمانی 
  .شود هارمونیکی به منبع منتقل نمی  شوند و هیچ جریان فیلتر پسیو جاري می

  سیستم مورد مطالعه .۴

در  .داده شده استنشان ) 3(سیستم معرفی شده در این مقاله در شکل 
و  KHZ 12با فرکانس سوئیچینگ  KVA 10این روش از یک فیلتر اکتیو 

بدون  و اًهردو فیلتر مستقیم .تشکیل شده است KVA 140یک فیلتر پسیو 
اند و با یکسوساز دیودي با توان  نیاز به ترانسفورمر به هم متصل شده

KW300 فیلتر پسیو مورد استفاده، یک . به صورت موازي  قرار گرفته است
 .هماهنگ شده است است که براي فرکانس هارمونیک هفتم  LCفیلتر 

  دهد مقادیر پارامترهاي فیلتر پسیو را نشان می) 1(جدول 

  .پارامترهاي فیلتر پسیو): 1(جدول
  CF F 41خازن 
 LF mH 5سلف  

 Hz 325  فرکانس تشدید

 Q 22ضریب کیفیت 

  

، DCفیلتر اکتیو استفاده شده یک اینورتر منبع ولتاژ سه فاز با ولتاژ باس 
افتد لذا از  این ولتاژ روي کلیدهاي اینورتر می اًچون دقیق .باشد ولت می 300
توان  باشد می ولت که به راحتی در دسترس می IGBT 300هاي کلید

  .استفاده نمود

 
  ریکی پیشنهاديسیستم الکت):  3(شکل

  

 سازي عملکرد فیلتر اکتیو دیجیتالشبیه .١.۴

اي جریان به منبع، یکی بارهاي سوئیچینگ به دلیل اعمال تغییرات لحظه
هاي قدرت اعمال  تواند به سیستماز بدترین نوع بار است که می

 کنترلیبمنظور بررسی توانایی فیلتر اکتیو قدرت پیشنهادي با روش .گردد

ANFIS قدرت (در واقع سیستم فازي است که قدرت بیان کیفی (باشد می ١
دهد و همچنین شبیه ساختار عصبی را دارد؛ چرا که  یمرا ) بیان عدم قطعیت

دهد و خروجی  یمها ، خودش را تطبیق ساختاري متغیر دارد و براساس داده
در .)نتایج رضایت بخشی جهت کاهش هارمونیک از خود نشان داده است

سازي جریان ورودي، سیستم الکتریکی مورد مطالعه به همراه مدار جبران
  .افزار شبیه سازي شده استفیلتر اکتیو قدرت با استفاده از نرم

  
  مدار معادل تکفاز سیستم): 4(

  
و ولتاژ فیلتر اکتیو به صورت ذیل محاسبه  VTh هارمونیکی ترمینال

  :شوند می

)8(                     
F
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1 . Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 
2 .ISh:Harmonic current  
3 .VTh: Harmonic voltage 
4 .VIF: Active filter voltage 
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برابر با جریان ) 4(a)(در شکل  IShیابیم که جریان در می) 8(معادله  از
ISh شکل)b)(4 (بدین معنی که فیلتر اکتیو بصورت یک مقاومت . باشد می

||اگر  .متصل شده است ٥Lsاهم به صورت سري به  kخالص  FZK  
اند به داخل فیلتر  هاي هارمونیکی که توسط بار تولید شده باشد، تمام جریان

جود آمدن به عنوان یک مقاومت میرا کننده از بو Kلذا  .شوند پسیو جاري می
  .نماید جلوگیري می ٦ZFو  LS رزونانس موازي هارمونیکی بین

  :باشد آل بصورت ذیل می مشخصه فیلتر ایده Kبا فرض بینهایت بودن 

)11(                                                                   ISh = 0  

)12(                                                    ٧ VAF = ZF * ILh 

سازي به سیستم، جریان هاي جبران فیلتر اکتیو موازي با تزریق جریان
به  28.81%جریان منبع را از   THDو سازد منبع را سینوسی و متعادل می

آمده ) 5(جریان هاي بار، فیلتر اکتیو و منبع در شکل . دهد کاهش می %2.41
سازي و بعد از  منبع، قبل از جبران cطیف هارمونیکی جریان فاز . است

  .اند نشان داده شده 7و 6سازي به ترتیب در شکل  جبران

  جریان بار) الف

  
  جریان فیلتر اکتیو) ب

                                                        
5 .filter impedance 

6 .load impedance 
7 .variable source voltage 

  

  
  بعد از جبرانسازيجریان منبع ) ج

جریان منبع )جریان فیلتر اکتیو، ج)هاي جریان بار، بشکل موج)الف): 5(شکل 
  بعد از جبرانسازي

  

به ترتیب شکل موج جریان منبع و طیف ) 7(و ) 6(هاي شکل
هارمونیکی قبل و بعد از جبرانسازي بدون حضور فیلتر اکتیو و با حضور 

  .دهند فیلتر اکتیو به روش عنوان شده را نشان می

  
  يساز جبران از قبل آن یکیهارمون فیط و منبع انیجر):  6(شکل 

  

  
  يساز جبران از بعد آن یکیهارمون فیط و منبع انیجر):  7(شکل 
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نیروگاه برقشبکه  و بهبود کیفیت جهت ارتقاروشی بهینه    

بل از جبرانسازي قجریان منبع ) THD(گردد  همانطور که مشاهده می
درصد  41/2باشد که پس از جبرانسازي این مقدار به  درصد می 81/28

  .کاهش یافته است
 

کاربرد فیلتر اکتیو موازي در حالت  .٢.۴
 افزایش ناگهانی بار

در این قسمت براي بررسی عملکرد دینامیکی فیلتر اکتیو موازي در هر 
شود که فیلتر اکتیو در مدار قرار داشته و جریان بار،  دو روش، ابتدا فرض می

بار هارمونیکی به صورت  s5/0 هارمونیکی و نامتعادل هست و در لحظه 
به  بطوریکه بار شبکه تغذیه کننده مربوط. ناگهانی تغییر کرده است

کیلووات در هر  85و70و  60از مقادیر مینیمم  ٨)VSD(موتورهاي دور متغیر
کیلووات در هر فاز تغییر  420و  250و  110فاز به مقادیر ماکزیمم توان 

حال به بررسی شرایط و کارکرد کنترلر فیلتر اکتیو به روش . کرده است
  :می پردازیم) ANFISکنترلر (پیشنهادي

 2.23به  22.34از  THDمشخص است  9و  8همان طور که از شکل
درصد کاهش یافته است که کارایی موثر کنترل کننده پیشنهادي را نشان می 

لذا با توجه به نتایج مشخص میباشد که روش پیشنهادي عالوه بر . دهد
نیز عملکرد  THDکاهش زمان و سرعت میرایی باالتر،در کاهش مقدار 

  .دهد بهتري از خود نشان می

    
  يساز جبران از قبل آن یکیهارمون فیط و منبع انیجر -8شکل 

                                                        
8 Variable Speed Drive  

  

  
ي به روش ساز جبران از بعد آن یکیهارمون فیط و منبع انیجر -9شکل 

  )کنترلر انفیس(پیشنهادي
  

همچنین نمونه کاربردي و واقعی فیلتر اکتیو موازي و کنترل کننده آن 
شهید هاشمی نژاد توسط اینجانب با حمایت و نظارت شرکت پاالیش گاز 

در شبکه برق آن مجتمع شبیه سازي شده است و رفتار آن در قبال تغییرات 
ناگهانی و آشفته بار تست و مورد تایید قرار گرفته و پاسخ مشابه نتایج شبیه 

  .گردد تفسیر می 11و  10سازي شده حاصل شده است که در شکل هاي 

  
نصب واقعی فیلتر اکتیو  ازبل ق شبکه برق پاالیشگاه یکیهارمون فیط -10شکل

  ساز جبرانموازي 
  

همانطور که مالحظه می شود مقدار اعوجاج کل جریان در شبکه واقعی 
مورد نظر که توسط دستگاه فلومتر ساخت شرکت آلمان با نام تجاري 

Fulke  درصد می باشد که باالتر از حد  14اندازه گیري شده است در حدود
در مرحله بعد و پس از نصب واقعی فیلتر .ستا) درصد5(مجاز استاندارد 
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اکتیو جبرانساز با همان شرایط بهره برداري مشابه حالت قبل،به نتایج 
الزم به ذکر ).درصد تقلیل یافت 4به حدود .(برداشت شده ذیل نایل گردید

) VSD(است شرایط بهره برداري شامل چند دستگاه کنترل دور سرعت
ده به آن،وظیفه کنترل دماي سیال خروجی است که از طریق فنهاي کوپل ش

از یونیت تصفیه گاز را بعهده دارد لذا طی مراحل فرایند تصفیه و پاالیش 
  .گاز،دور موتورها تغییر کرده تا کنترل دماي مورد نظر را فراهم گردد

  
نصب واقعی فیلتر اکتیو  از بعد یکیهارمون فیطجریان منبع و  -11شکل

 )کنترلر انفیس(نهاديبه روش پیش ساز جبران

 

 گیري نتیجه .۵

امروزه افزایش استفاده از بارهاي غیرخطی باعث گردیده است تا میزان 
کنندگان افزایش یافته و در نتیجه کیفیت  آلودگی هارمونیکی در سطح مصرف

لذا فیلترهاي اکتیو قدرت به عنوان راهکاري . یف گرددعتوان در کل شبکه تض
در این مقاله . اند هارمونیکی سیستم توسعه یافتهمناسب در جهت کامش میزان 

روش کنترل ( ANFISعملکرد فیلتر اکتیو قدرت پیشنهادي با روش کنترلی 
در جبرانسازي جریان ورودي روي سیستم الکتریکی )عصبی - کننده فازي

سازي شده و رفتار فیلتر شبیه Matlab/Simulinkافزار نمونه با استفاده از نرم
گردید و یک گام کاربردي در مسیر  از این بارها ارزیابی  کیهر ال اکتیو در قب
در (سازي ساز کامل از نظر تئوري و شبیه ي و رسیدن به یک جبرانجبران ساز
و سپس بصورت عملی و پیاده سازي واقعی آن در یک شبکه ) مرحله اول

هاي دیگر کاهش  از محاسن این روش نسبت به روش. برق صنعتی انجام شد

. باشد هاي جریان براي کنترل فیلترهاي اکتیو موازي می گیري داد اندازهتع
روش پیشنهادي به دلیل گرفتن پاسخ سریع از منبع، جذب  که نیاضمن 

در روش . باشد جریان کمتر و رسیدن سریع به حالت دائمی داراي برتري می
گیري جریان  هکنترل پیشنهادي براي کنترل فیلتر اکتیو موازي تنها نیازمند انداز

هاي بار، منبع  هاي معمول بایستی جریان باشیم در حالی که در روش منبع می
شد فیلتر اکتیو در همانطور که مشاهده . گیري شوند و فیلتر اکتیو موازي اندازه

بارهاي متفاوت به خوبی عمل کرده و میزان اعوجاج هارمونیکی کل جریان 
  .منبع را کاهش داده است
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