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چکیده
 تداخل در، از جمله این مشکالت میتوان به تلفات.بارهای غیرخطی در شبکه توزیع موجب مشکالت فراوانی برای شبکههای توزیع میشود
 با رشد استفاده، در ساختار شبکههای توزیع. کاهش عمر تجهیزات و عملکرد نامطلوب موتورها و خازنها اشاره کرد،عملکرد سیستم های حفاظتی
 استفاده از. موجب تزریق هارمونیک و کاهش کیفیت توان در این شبکهها شده است،از تجهیزات الکترونیکی و و جود مبدلهای الکترونیک قدرت
 از الگوریتم، در این مقاله.تجهیزات فیلتر اکتیو میتواند موجب کاهش هارمونیک و بهبود شاخصهای کیفیت توان در شبکههای توزیع گردد
 همچنین از.بهینهسازی آموزش و یادگیری بهمنظور بهینه سازی ضرایب کنترلکننده کالسیک با هدف کاهش هارمونیک استفاده شده است
.کنترل کننده عصبی پرسپترون چند الیه با الگوریتم آموزش مبتنی بر الگوریتمهای هوشمند برای کاهش هارمونیک شبکه استفاده شده است
 بهمنظور تایید بر انجام کار از محیط برنامه نویسی و شبیه سازی. غیرخطی بودن و قابلیت حذف نویز میباشد،مهمترین ویژگی شبکههای عصبی
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Abstract
The existence of nonlinear loads in the distribution network causes many
problems for distribution networks. These problems include losses, interference
in the performance of protective systems, reduced lifetime of equipment and

Keywords:

undesirable performance of motors and capacitors. In the structure of distribution

Distribution Network
Harmonic
Power Quality

networks, the growth of the use of electronic equipment and the presence of

Power Electronic Converters

in these networks. In this regard, the use of active filter equipment can reduce

Active Filter

electronic converters have caused harmonic injection and reduced power quality

harmonics and improve power quality indices in distribution networks. In this
paper, an optimization algorithm for teaching and learning is proposed to
optimize the classical controller coefficients with the aim of reducing harmonics.
Also, Multilayer Perceptron Neural Controller has been used to train algorithm
based on intelligent algorithms to reduce network harmonics. The most important
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features of neural networks are nonlinearity and noise cancellation. In order to
perform the simulation of software, the programming environment and simulation
of MATLAB software is used.
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الگوریتم آموزش مبتنی بر الگوریتمهای هوشمند برای کاهش
هارمونیک شبکه استفاده شده که دارای قابلیت حذف نویز می-
باشد.

 – 1مقدمه
افزایش بارهای غیرخطی در صنعت سبب افزایش مشکالت
کیفیت توان نظیر هارمونیکهای جریان ،اعوجاج ولتاژ ،تداخل
الکترومغناطیسی و ضریب توان پایین ،راندمان کم تجهیزات شده
است .در این راستا ،فیلترهای پسیو که به صورت گسترده بهمنظور
جبرانسازی این بارها و تامین نیازهای سیستم استفاده میشوند از
مشکالتی نظیر رزونانس ،بازده کم ،وابستگی به محیط اطراف و
سرعت جبرانسازی کم می کنند .در مقابل فیلترهای اکتیو قادرند
هارمونیکهای جریان و ولتاژ و ضریب توان را به سرعت و با قابلیت
اطمینان باال جبران نمایند .در حال حاضر علیرغم تحقیقهای
فراوان برروی روشهای کنترلری ،نیاز به روشهای مطمئنتر و
سریعتر هنوز احساس میشود .از طرفی استفاده وسیع از تجهیزات
الکترونیک قدرت نیز همراه با بار خطی ،موجب افزایش اعوجاج
هارمونیکی در جریانهای شبکه  ACشده و سیستمهای سه فاز این
مولفهها میتوانند موجب نامتعادلی و جریانهای اضافی سیم نول
گردند ] .[3-1هارمونیکهای تزریقی باعث مصرف توان راکتیو،
نامتعادلی و جریان های اضافی سیم نول شده که موجب پایین
آمدن راندمان سیستم و ضریب قدرت میشود .بیشتر بارهای
غیرخطی مبتنی بر مبدلهای حالت جامد نظیر SMPS2 ،UPS1
و غیره هستند .این بارهای غیرخطی جریان غیرسینوسی میکشند
و بنابراین افت ولتاژ در هادیهای توزیع ایجاد میکنند .اثرات مضر
اصلی جریان و ولتاژ هارمونیکی بر تجهیزات سیستم قدرت مواردی
نظیر اضافه حرارت ،اضافه بار ،اغتشاش کنترل حساس و تجهیزات
الکترونیکی ،خرابی خازن ،تداخل مخابراتی و ارتباطی ،مسئله
پردازش ،لرزش موتور ،مسئله رزونانس و ضریب قدرت کم می-
باشند .بهعنوان یک نتیجه ،مسدود نمودن و حذف موثر
هارمونیکها از سیستم برای شبکه و مصرف کننده مهم میشود.
فیلترینگ قدرت اکتیو ،موثرترین راه حل پیشنهادی میباشند.
فیلتر قدرت اکتیو  APF3میتواند مسئله هارمونیکها و توان
راکتیو را همزمان حل کند .در ] [5-3نویسندگان دو روش کنترل
جریان فیلتر قدرت اکتیو موازی تحت شرایط نامتعادلی و
غیرسینوسی مقایسه کردهاند .تئوریها و نظریههای زیادی برای
آشکارسازی هارمونیکهای جریان لحظهای در فیلتر قدرت اکتیو
ایجاد شده که همانند تکنیک تحلیل فوریه سریع ،شبکه عصبی،
تئوری توان راکتیو لحظهای ،تئوری قاب مرجع سنکرون ،dq
استفاده از فیلترهای الکتریکی آنالوگ یا دیجیتال با مجزا کردن
مولفههای هارمونیکی اضافی با کنترلر منطق فازی میباشد ].[8-6
در این مقاله ،از کنترل کننده عصبی پرسپترون چند الیه با

 – 2توصیف کلی فیلترهای اکتیو شنت
از آنجایی که فیلتر به کار رفته در این مقاله به صورت موازی
در مدار قرار میگیرد در این بخش در خصوص عملکرد آنها بحث
میگردد .فیلترهای اکتیو شنت معموال شامل دو بلوک اصلی
مجزاست ]:[12-9
•

مبدل ( PWMپردازش توان)

•

کنترل کنندهی فیلتر اکتیو (پردازش سیگنال)

4

مبدل  PWMمسئول پردازش توان در تولید جریان
جبرانکننده ای است که باید از شبکه قدرت کشیده شود .کنترل-
کنندهی فیلتر اکتیو وظیفه ی پردازش سیگنال برای تعیین مراجع
جریان جبرانکنندهی لحظهای به صورت بالدرنگ است ،که این
سیگنال به صورت پیوسته به مبدل  PWMمنتقل میشود .شکل
( )1ساختار کلی یک فیلتر اکتیو شنت را برای جبرانسازی جریان
هارمونیکی یک بار خاص نشان میدهد .این فیلتر یک مبدل تغذیه
ولتاژ ،با یک کنترلکنندهی جریان PWMو یک کنترلکنندهی
فیلتر اکتیو است که یک الگوریتم کنترل تقریبا لحظهای را تحقق
میبخشد .کنترلکنندهی فیلتر اکتیو در یک وضعیت حلقه بسته،
دائما جریان بار  ilرا حس کرده و مقادیر لحظهای مرجع جریان
جبران کنندهی * icرا برای مبدل  PWMمحاسبه میکند .در
حالت ایدهآل ،مبدل  PWMبه صورت یک تقویت کنندهی خطی

توان فرض میشود که در آن جریان جبرانکنندهی i C

به درستی

جریان مرجع خود * icرا دنبال میکند.

(شکل :)1-ساختار اساسی فیلتر اکتیو شنت

مبدل  PWMباید فرکانس کلیدزنی  f pwmباالیی
داشته باشد تا بتواند دقیقاً جریان جبرانکننده را بازسازی کند.
بهطورطبیعی  fpwm>10 f hmaxاست ،که درآن f hmax

1

Uninterruptible Power Supply
Switched-Mode Power Supply
3
Active Power Filter
2

Pulse-Width Modulation
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نشان دهندهی فرکانس بزرگترین مرتبهی جریان هارمونیکی است

 -1-3ساختار سیستم کنترلی فیلتر اکتیو :ساختار کلی

که باید جبران شود.

سیستم کنترلی فیلتر اکتیو موازی در شکل ( )3نمایش داده شده
است .مطابق شکل تغییرات ولتاژ لینک خازن  ،DCجریان و ولتاژ

در شکل ( ،)1خازن  dcو  IGBT5با یک دیود موازی

سیستم تحت مطالعه ،جریان خروجی فیلتر اکتیو و جریان بار به

معکوس برای نشان دادن فیلتر اکتیو شنت که از یک مبدل منبع

عنوان ورودی به کنترل کننده سیستم فیلتر اکتیو داده میشود.

ولتاژ ساخته شده ( ،)VCSاستفاده گردیدهاند .در حقیقت ،می-
توان مبدل های منبع ولتاژ یا منبع جریان را در فیلترهای اکتیو
شنت به کار گرفت [ .]14-12امروزه ،تقریبا تمامی فیلترهای
اکتیو شنت در حال بهرهبرداری ،از مبدلهای منبع ولتاژ استفاده
میکنند[ .]15مبدل منبع ولتاژ  VCS6و مبدل تغذیه ولتاژ با یک
مفهوم بهکار میروند .ولی معموالً از این مبدل با عنوان  VSCیاد
میشود؛ بنابراین در این مقاله هم از همین نام استفاده خواهد شد.
به طور مشابه برای مبدلهای منبع جریان از عبارت
 CSC7استفاده خواهیم کرد .بدون این که مبدل از نوع  VSCیا
CSCاست ،کنترل  PWMباید یک حلقه فیدبک جریان کوچک
داشته باشد تا مبدل قدرت را مجبور کند تا به عنوان یک منبع

(شکل :)3-ساختار کلی سیستم کنترلی

جریان سینوسی کنترل شده رفتار نماید.

ساختار کلی سیستم کنترلی براساس روش کنترل

-3بررسی روش پیشنهادی

هیسترزیس طرح ریزی شده است .براساس این روش با توجه به

ساختار کلی سیستم تحت مطالعه در شکل ( )2نشان
داده شده است .این شکل بیان کننده یک شبکه توزیع به همراه
بار مصرفی هارمونیکی میباشد .در این شکل برای مدلسازی
بارهارمونیکی از یک بار اهمی-سلفی به همراه یکسوساز استفاده
شده است .فیلتر اکتیو بهمنظور جبرانسازی هارمونیکی به صورت
موازی با بارمصرفی در شبکه توزیع قرار میگیرد تا میزان جریان
هارمونیکی مورد نیاز بار را فراهم کند .ساختار سیستم تحت
مطالعه در محیط شبیه سازی نرم افزار متلب پیادهسازی شده
است.

تاثیر گذاری تغییرات ولتاژ لینک خازن دی سی بر روی کنترل
مبدل فیلتر اکتیو موازی از یک کنترل کننده کالسیک برای
کنترل سطح ولتاژ لینک خازن دی سی استفاده شده است.
خروجی این کنترل کننده یک سیگنال کنترلی را با سایر سیگنال
های بدست آمده از سیستم به حلقههای هیسترزیس اعمال کرده
که این حلقهها متناسب با سیگنالهای دریافتی پالسهایی رو
جهت کلید زنی مبدل تولید میکنند.
 -2-3اصول عملکرد فیلتر اکتیو موازی :یک فیلتر اکتیو
موازی از سه بخش تشکیل یافته است .بخش اول مولد یا
آشکارساز سیگنال مرجع ،بخش دوم جریان تزریق هارمونیک که
یک اینورتر منبع ولتاژ یا جریان است و بخش سوم شامل کنترل
کنندهها می باشد .در یک فیلتراکتیو موازی از نوع اینورتر منبع
ولتاژ ،مولد سیگنال مرجع نقش جداکردن سیگنالهای هارمونیکی
و راکتیو از جریان بار را دارد .منبع جریان تزریق هارمونیک یک
اینورتر قدرت میباشد که با کلید زنی مناسب به جبران
جریانهای هارمونیکی و راکتیو بار میپردازد .کنترل کننده ها در
واقع شامل دو کنترلکننده میباشند .یکی کنترل کننده جریان
که خطای بین جریان آشکارساز و جریان فیلتر را کوچک نگه
داشته و دیگری کنترل کننده ولتاژ که ولتاژ لینک  DCرا در
مقدار مرجع تثبیت میکند .شکل ( )4نمایی از فیلتر اکتیو موازی
را نمایش میدهد.

(شکل :)2-ساختار کلی شبکه تحت مطالعه در حضور بار
هارمونیکی و فیلتر شنت

5

Insulated Gate Bipolar Transistor
Voltage Control Switch
7
Current Supply Switch
6
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جریان از طریق یک سلف باال و پایین شود و سیگنال جریان مرجع

را دنبال کند .یک سیگنال خطا جهت کنترل کلیدزنی ) e(t
اینورتر استفاده میشود .این خطا اختالف جریان مرجع با جریان
تزریق شده توسط اینورتر است .وقتی خطا به مقدار حد باالیش
میرسد ،کلیدها سویچ میشوند تا جریان را پایین بیاورند و

بالعکس .بازه سیگنال خطا emax − emin

 ،مستقیما مقدار ریپل

جریان خروجی اینورتر را کنترل می کند که باند هیسترزیس نام

دارد .حدود هیسترزی emax , emin

 ،نسبتی از آفست سیگنال

مرجع هستند .تا زمانی که جریان مرجع تغییر نکرده باشد ،جریان
در این محدوده نگه داشته میشود .فرکانس کلیدزنی با پهنای باند
هیسترزیس ،اندازه سلف و ولتاژ  DCاینورتر وابسته است.

(شکل :)4-نمایی از فیلتر اکتیو موازی

وظیفه فیلتر اکتیو تزریق یک جریان هارمونیکی به
شبکه در نقطه اتصال مشترک شبکه و بار غیرخطی میباشد،
بطوریکه جریان کشیده شده از شبکه سینوسی و همفاز با ولتاژ
شبکه گردد .فرض کنید که ولتاژ شبکه در نقطه مشترک با بار
غیر خطی و جریان بار به صورت رابطه ( )1میباشد.
N
()1
) I (t ) = I sin(n.t + 
n

n



-4-3تخمین جریان مرجع :جریان مرجع لحظهایی خط
)  (I Saref , I Sbref , I Screfتوسط ضرب بردارهای جریان سهفازه

واحد در ماکزیمم جریان خط I SMax

محاسبه میشود .به منظور

محاسبه مقادیر حداکثر از رابطه ( )3استفاده میشود.

L

1

) Vs (t ) = Vs sin(.t

که در رابطه ()1

n

()3

) V S max = 2 3(V sa2 +V sb2 +V sc2

زاویه فاز جریان در هارمونیک  nام می-

باشد .درحالت عملکرد مطلوب فیلتر ،جریان شبکه باید به صورت

-5-3طراحی خازن لینک دی سی :الزم است بهمنظور درک

رابطه ( )2باشد.

بهتر نحوه در نظر گرفتن خازن لینک دی سی در شرایط تغییرات

()2

بار مصرفی و تعیین میزان شارژ و دشارژ خازن ،مفهوم تعادل

) is (t ) : I1 cos 1 sin(.t

انرژی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .خازن لینک دی سی در

) i f (t ) = iL (t ) − iS (t

طول تغییرات جریان بار توان مورد نیاز سیستم را تامین میکند و

جریان بار میباشد.

این تامین نیاز سیستم با تغییرات ولتاژ نمایان میشود .بههمین

 1زاویه فاز مولفه پایه جریان میباشد .اگر اینورتر ،جریان

منظور برای برقراری تعادل انرژی در سیستم رابطه ( )4برقرار

در رابطه ( i f (t ) )2جریان فیلتر و ) iL (t

میباشد.

)  i f (tرا به شبکه تزریق کند ،جریان شبکه به صورت یک

()4

سینوسی همفاز با ولتاژ در میآید.
-3-3طرح کلیدزنی :فیلترهای اکتیو جریان تغذیه با

1
1
2
Cdc (Vdcref
− Vdc2 (t )) = EC (t ) = VS max I LT
2
2

بنابراین مقدار ولتاژ خازن از  3مرحله زیر بدست میآید.

اندازهگیری جریانهای هارمونیکی و تزریق معادل آنها با شیفت

مرحله اول :افزایش مولفه اصلی جریان بار C dc 1

 180درجه باعث میشوند جریان منبع تغذیه تقریبا سینوسی
شود .برای این جبرانسازی به یک اینورتر با جریان کنترل شده

()5

احتیاج داریم .کنترل جریان هیسترزیس یکی از روشهای کنترلی
اینورتر منبع ولتاژ است که موجب میشود جریان تولید شده
خروجی از شکل موج جریان مرجع تبعیت کند .دراین روش
سوئیچهای یک اینورتر بصورت غیرسنکرون کنترل میشوند تا
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1
2
Cdc1 (Vdcref
− Vdc2 ,min (t )) = VS max I L1T
2
2

دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده
سال سوم ،شماره اول ،شماره پیاپی  ،5صفحه  45تا  ،57سال 1400

2

در روابط ( V dc ,min ،)5حداقل ولتاژ خازن لینک دی سی از پیش

جریان واقعی این منبع کسر شده و در خروجی جریان تولیدی

تعیین شده است V S ,max .ماکزیمم ولتاژ منبع توان میباشدT .

فیلتر اکتیو if aref

دوره تناوب منبع ولتاژ می باشد.

می آید .جریان بدست آمده در این بخش از جریان حال حاضر

به منظور جبرانسازی هارمونیکی بدست

تولیدی فیلتر اکتیو کسر میشود تا جریان باقیمانده به حلقههای

مرحله دوم :کاهش مولفه اصلی جریان بار C dc 2
()6

هیسترزیس داده شود تا عمل کلید زنی انجام شود.

* ie = i f − i f

()8

1
1
Cdc1 (Vdc2 max − Vdc2 ,ref (t )) = VS max I L 2T
2
2

در رابطه (i e ،)8

 V dc ,maxحد باالیی از پیش تعیین شده ولتاژ ذخیره کننده

جریان خطای فیلتر اکتیو است که باید توسط

حلقههای هیسترزیس تولید گردد .به همین منظور میتوان از

انرژی میباشد.

رابطه ( )9استفاده کرد.

مرحله سوم :جبران سازی توان راکتیو و هارمونیک جریان بار در

()9

طول شرایط حالت دائم C dc 3
()7

1
1
Cdc 3 (Vdc2  − Vdc2 ,ref (t )) = VS max I L 3T
2
2

حداکثر مقداری که برای ) (C dc 1 ,C dc 2 ,C dc 3

0

ie

for

0

ie

for

 +1
u=
−1

در رابطه ( )9نحوه تولید پالسهای کلید زنی از مقدار جریان خطا
بدست آمده است .

از روابط ()7

به منظور تعیین پالسهای کلید زنی از روش هیسترزیس از رابطه

بدست میآید مقدار اصلی برای خازن لینک دی سی میباشد.

( )10استفاده میشود.

البته این در شرایطی است که جریان سینوسی در شرایط ایده آل

()10

بدست آید.
-6-3طرح ریزی سیستم کنترلی :به منظور حفظ کارایی

i +h

iF

for

i −h

if

for

*
f
*
f

 on
T1 = 
off

سیستم فیلتر اکتیو الزم است که ولتاژ این سیستم در محدوده

براساس رابطه ( )10برای تولید جریان مرجع سیستم تحت مطالعه

 V dc ,refباقی بماند به همین منظور از ساختارکنترلی شکل ()5

در سیستم پهنای باندی به مقدار  hدر نظر گرفته میشود که
مقدار کوچکی میباشد مطابق با شکلهای ( )5و ( )6سیستم به

استفاده شده است .براساس این ساختار مقدار ولتاژ لینک خازن

منظور تولید جریان مورد نیاز شبکه در این باند اقدام به روشن و

دی سی از مقدار مرجع (مقدار نامی) کم شده و از خطای تغییرات

خاموش کردن کلیدها میکند که به موجب این روشن و خاموش

ولتاژ انتگرال گرفته میشود .انتگرال گیری از این تغییرات موجب

شدن شکل موج مورد نظر تولید میشود.

جریان ماکزیمم  I S ,Maxمیشود .به همین منظور در این بخش
از کنترل کننده کالسیک که یک انتگرالگیر و یک ضریب تناسبی
میباشد استفاده شده است .بدست آوردن مقدار حداکثر جریان از
خروجی کنترل کننده برای ما دارای اهمیت باالیی می باشد زیرا
اگر این جریان به درستی تخمین زده شود می توان هارمونیکهای
بیشتری را در شبکه کاهش داد و جبران سازی بهتری انجام داد.
براساس شکل ( )6به منظور تخمین جریان مولفه اصلی منبع
عالوه بر جریان  I S ,Maxبه مقادیر زوایهایی این جریان نیز نیاز

(شکل :)5-نمایی حلقه هیسترزیس

می باشد .با روابط شرح داده شده در بخش قبل و شکل ( )5با
ضرب  I S ,Maxدر مقدار )  sin(wtمقدار جریان مرجع منبع
تولید توان بدون هارمونیک بدست میآید .این جریان از مقدار
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کنترلکننده در نظر گرفته شده است .همچنین در ساختار شبکه-
ی عصبی پیشنهادی به بایاسها وزنهایی برای تغییر و تاثیر بر
روی جواب اختصاص داده شده است .براساس شکل ( )7الگوریتم
آموزش و یادگیری با هدف مینیمم شدن خطای نوسانات گشتاور
و سرعت اقدام به تغییر ضرایب کنترل کننده مینماید.
Cost Function

COA Learning
Algorithm

weights

(شکل :)6-نمایی نحوه کلید زنی

Active Power
Filter

Saturation

Distribution
Network

 -7-3روش کنترلی شبکه عصبی پرسپترون و ساختار
Input Layer Hidden Laye r Output Layer

کنترل کننده :در این مقاله از روشهای مختلف کنترلی برای

(شکل :)7-ساختار کنترل کننده عصبی

کنترل فیلتر اکتیو موازی استفاده شده است .در روشهای مختلف

کنترلکنندهی پیشنهادی دارای مزایای خوبی نسبت به

کنترلی هدف کاهش هارمونیک شبکه میباشد .این کاهش

کنترلکنندهی کالسیک و کنترلکنندهای مرسوم میباشد .مهم-

هارمونیک در واقع همان تامین توان هارمونیکی بار مصرفی به

ترین مزیت این کنترل کننده این است که به ساختار و پارامتر-

منظور جلوگیری از فشار زیاد بر روی نیروگاهها میباشد.

های سیستم وابسته نیست .این موجب می شود که این کنترل

در این مقاله از کنترل کننده کالسیک به همراه الگوریتم های

کننده برای هر سیستمی عملکرد مطلوبی داشته باشد.

بهینه سازی آموزش و یادگیری جهت کنترل سیستم تحت مطالعه

 -4تحلیل نتایج شبیه سازی

استفاده شده است .همچنین به منظور بهبود عملکرد و کارایی
سیستم کنترلی فیلتر اکتیو از کنترل کننده عصبی پرسپترون

ساختار سیستم تحت مطالعه در نرم افزار متلب در

چند الیه استفاده شده است .مفهوم پرسپترون ابتدا به صورت یک

شکل( )8نشان داده شده است.

نرون مصنوعی ارائه شد .شبکهی عصبی پرسپترون چند الیه نشان
دهندهی یک ارتباط غیرخطی بین بردار ورودیها و بردار
خروجیها میباشد .این کار از طریق اتصال نرونهای هر گره در
الیههای قبلی و بعدی انجام میشود .خروجی نرونها در ضرایب
وزنی ضرب میشود و به تابع غیر خطی فعالسازی به عنوان
ورودی داده میشود .بخش مهم مربوط به یک شبکهی عصبی
آموزش شبکهی عصبی میباشد .این الگوریتم برای آموزش شبکه
عصبی ویا به عبارتی تنظیم وزنها استفاده میشود .دراین پروژه از
الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری برای آموزش کنترل

(شکل :)8-ساختار سیستم تحت مطالعه در نرم افزار متلب

کننده عصبی استفاده شده است .الگوریتم بهینه سازی با هدف
بهبود کارایی کنترل کننده عصبی در بهبود کنترل فیلتر اکتیو

این شکل از یک شبکه توزیع ،با بارهارمونیکی و فیلتر اکتیو

موازی به کار رفته است .ساختار کنترل کننده عصبی مورد

تشکیل شده است .در ساختار شکل ( )9سیستم کلید زنی و

استفاده در کنترل فیلتر اکتیو موازی در شکل ( )7نمایش داده

کنترلی هیسترزیس نمایش داده شده است .در این شکل کنترل

شده است .در ساختار این شکل تعداد نرونهای الیه میانی  3عدد

کننده لینک خازن دی سی به منظور کنترل شارژ و دشارژ خازن

و تعداد نرونهای الیه خروجی یک عدد میباشد .با توجه به تعداد

و جلوگیری ازاستخراج بیش از حد از خازن استفاده شده است .در

ورودیهای بکاررفته برای نرونها تعداد مشخصی متغیر برای این

ساختار کنترلی روش هیسترزیس هدف تعیین جریان مرجع
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تولیدی فیلتر اکتیو میباشد .بعد از تعیین جریان مرجع فیلتراین
جریان از جریان حال حاضر تولیدی فیلتر کم شده و جریان
باقیمانده باید توسط حلقههای هیسترزیس به واسطه مبدل تولید
شود .در شکل ( )10نیز مبدل الکترونیک قدرت نمایش داده شده
است براساس این شکل مبدل مورد استفاده برای فیلتر اکتیو از
نوع  3ساق بوده و دارای  6کلید  IGBTمیباشد .در شکل ()11
ساختار بارهارمونیکی مدل شده در نرم افزار متلب نمایش داده
(شکل :)11-ساختار مدلسازی با بار هارمونیکی

شده است .در این مقاله به منظور مدلسازی بار هارمونیکی از
یکسوساز ویک بار اهمی و سلفی استفاده شده است.

-1-4کنترل کننده کالسیک (سناریو  :)1در سناریو اول برای
بار هارمونیکی همانند شکل ( )12تغییرات بار هارمونیکی در نظر
گرفته نشده است .این ساختار در شکل ( )13نمایش داده شده
است .در شکل ( )7ساختار روش کنترلی هیسترزیس به همراه
کنترل کننده کالسیک نمایش داده شده است .براساس این شکل
کنترل کننده کالسیک وظیفه کنترل ولتاژ لینک خازن دی سی را
بر عهده دارد .خروجی کنترل کننده کالسیک به منظور انجام
کلید زنی به حلقههای هیسترزیس داده میشود تا این حلقه های
کنترلی با تولید صفر و یک اقدام به کلید زنی مبدل نمایند .در

(شکل :)9-ساختار روش کلید زنی هیسترزیس

شکل ( )14جریان هارمونیکی بار و در شکل ( )15ولتاژ بار

در این مقاله از  2سناریو و  2کنترل کننده استفاده شده

هارمونیکی نمایش داده شده است .همچنین در شکلهای ( )16و

است .در هر سناریو تغییرات بار در نظر گرفته شده است .کنترل

( ) 17جریان و ولتاژ شبکه توزیع بعد از جبران سازی هارمونیکی

کنندههای مورد استفاده ،کنترل کننده کالسیک و کنترل کننده

توسط کنترل کننده کالسیک نتایج بدست آمده از جبرانسازی

عصبی میباشد .کنترل کننده عصبی از الگوریتم بهینه سازی

هارمونیکی در شکل( )18نمایش داده شده است .براساس این

آموزش و یادگیری به منظور بهینه سازی و آموزش خود استفاده

شکل جمع کل هارمونیکی شبکه با جبران سازی کنترل کننده

کرده است .در ادامه سناریو های مختلف و کنترل کننده تشریح

کالسیک به عدد  1.95رسیده است.

شده است.

(شکل :)12-ساختار بار غیرخطی و هارمونیکی بدون تغییرات
بار هارمونیکی
(شکل :)10-ساختار مبدل الکترونیک قدرت
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-2-4کنترل کننده کالسیک (سناریو  :)2تفاوت این بخش با

(شکل :)15-ساختار ولتاژ بار هارمونیکی

بخش قبل در اعمال تغییرات بار هارمونیکی در ساختار شبکه
میباشد .که در زمان  0/1ثانیه یک بار هارمونیکی به شبکه اضافه
میشود این ساختار در شکل ( )19نمایش داده شده است.
براساس تغییرات انجام شده ولتاژ و جریان شبکه توزیع بعد از
جبرانسازی توسط کنترل کننده کالسیک در شکلهای ( )20و
( )21نمایش داده شدهاند .همچنین در شکلهای ( )22و ()23
تغ ییرات ولتاژ و جریان هارمونیکی بار نمایش داده شده است.
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Selected signal: 10 cycles. FFT window (in red): 1 cycles
10
0
-10
0.2

0.18

1000

900

0.16

0.14

0.12

0.1
)Time (s

0.08

0.06

0

0.02

0.04

Fundamental (50Hz) = 12.15 , THD= 2.07%
2

1

0.5

800

700

600

400
500
)Frequency (Hz

300

200

100

0

)Mag (% of Fundamental

1.5

0

(شکل :)25-نتایج بدست آمده از جمع کل هارمونیکی فیلتر

(شکل :)26-ساختار کلی کنترل کننده عصبی

اکتیو با کنترل کننده کالسیک سناریو2

-3-4کنترلکنندهی عصبی :با توجه به قابلیتهای خوب
موجود در شبکههای عصبی از این کنترلکننده برای کنترل موتور
فیلتر اکتیو استفاده شده است .مهمترین ویژگی شبکههای عصبی،
غیرخطی بودن و قابلیت حذف نویز میباشد .شبکههای عصبی نیاز
به دستورات کامال صریح و مشخص و مدلهای ریاضی محض
ندارند و برای حل مسائلی که فرمول حل آنها ناشناخته است و یا
ابهامی در آنها دیده میشود ،کاربرد دارند .با توجه به این
توضیحات این کنترلکننده میتواند یک راه حل خوب برای
کنترل فیلتر اکتیو میباشد.
(شکل :)27-ساختار کلی کنترل کننده عصبی

-1-3-4کنترل کننده عصبی در نرم افزار (سناریو :)1در
شکل( )26ساختار کلی سیستم کنترلی مبدل فیلتر اکتیو به همراه
کنترل کننده عصبی نمایش داده شده است .در شکلهای ( )27و
( ) 28اجرای داخلی کنترل کننده عصبی نمایش داده شده است
که از  3نرون میانی و یک نرون خروجی تشکیل شده است .در
شکلهای ( )29و ( )30تغییرات جریان و ولتاژ هارمونیکی بعد از
جبران سازی نمایش داده شده است .در شکل ( )31نتایج بدست

(شکل :)28-ساختار کلی کنترل کننده عصبی

امده از جبرانسازی هارمونیکی توسط کنترل کننده عصبی نمایش
داده شده است .براساس این شکل تغییرات هارمونیکی کل شبکه
1/25می باشد که بسیار کمتر از کنترل کننده کالسیک است.
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(شکل :)29-جریان شبکه توزیع
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(شکل :)33-تغییرات جریان شبکه توزیع

(شکل :)30-ولتاژ شبکه توزیع

(شکل :)31-نتایج بدست امده از جبرانسازی هارمونیکی توسط
کنترل کننده عصبی

-2-3-4کنترل کننده عصبی (سناریو :)2در این بخش

(شکل :)34-نتایج بدست امده از کنترل کننده عصبی سناریو 2

تغییرات بار مصرفی هارمونیکی برای سیستم در نظر گرفته شده

 -5نتیجه گیری

است .براساس این تغییرات جریان جبران سازی شده شبکه توزیع

هارمونیکها در سیستم قدرت عوارض نامطلوبی دارند و

و ولتاژ آن نمایش داده شده است .در شکل های ( )33( ، )32و

موجب کاهش کیفیت توان ،ضریب قدرت و افزایش تلفات

( )34این تغییرات نمایش داده شده که براساس آن ،جمع کل

می شوند از این رو به کارگیری فیلترهای هارمونیکی مناسب در

هارمونیکی کمترین مقدار ممکن میباشد.
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 در این مقاله با.شبکههای قدرت امری ضروری و الینفک میباشد
توجه به قابلیتهای خوب موجود در شبکههای عصبی از این
 مهمترین.کنترلکننده برای کنترل موتور فیلتر اکتیو استفاده شد
- غیرخطی بودن و قابلیت حذف نویز می،ویژگی شبکههای عصبی
 شبکههای عصبی نیاز به دستورات کامال صریح و مشخص و.باشد
مدل های ریاضی محض ندارند و برای حل مسائلی که فرمول حل
. کاربرد دارند،آنها ناشناخته است و یا ابهامی در آنها دیده میشود
با توجه به این توضیحات و نتایج حاصل از شبیهسازی استفاده از
این کنترلکننده میتواند یک راه حل خوب برای کنترل فیلتر
.اکتیو باشد
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