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 :چکیده

 مي ادوات اين .باشد مي بررسي قابل گوناگوني ابعاد از قدرت هاي سيستم در FACTS ادوات جايگاه امروزه

 درتق انتقال سيستم يك انتقالي اكتيو توان كنترلو  راكتيو توان شارش ، توان كيفيت اصالح براي مطمئني ابزارهاي توانند

 کپارچهي كننده كنترل از استفاده با انتقال هاي سيستم مورد در راكتيو و اكتيو توان شارش مقاله اين در،  بنابراين باشند.

 كنترل يپارامترها طراحي .گيرد مي قرار تحليل و بررسي مورد زمينه اين استانداردهاي به توجه با (UPFC) توان پخش

 UPFC سازي مدل براي. شود مي ارايه قدرت سيستم پذيري كنترل براي تاب شب كرم الگوريتم با توان شارش كننده

. است شده گرفته نظر در وابسته لآ ايده منبع يك  UPFC مبدل هر و شده استفاده جريان تزريق مدل از مقاله دراين

استفاده از  با سازي شبيه نتايج در  (FA)الگوريتم كرم شب تاب اساس بر يکپارچه پخش توان كننده كنترل طراحي برتري

 .است شده داده نشان  SIMULINK  MATLAB افزاز نرم

 تاب شب کرم الگوریتم جریان، تزریق مدل توان، شارش کنترل ،UPFC کلمات کلیدی :

 

 

 :مقدمه.1

 قبيل زا مسائلي اما شود، مي توان احساس انتقال و توليد به نياز بيشتري مصرف، رشد دليل در سال هاي اخير به

 خطوط و توليد واحدهاي احداث راه سر بر كه هستند موانعي ها هزينه رشد كال و عبور حق قوانين زيست، محيط آلودگي

 رنظ تجديد موجود قدرت هاي سيستم طرح در برق صنعت مهندسان تا شده موجب امر همين.  اند شده پديدار جديد انتقال

 پذير انعطاف متناوب جريان انتقال سيستم اختصار طور به يا و پذير انعطافAC  انرژي انتقال هاي سيستم طرح و كرده

(FACTS )ادوات ميان از[. 1]دهند پاسخ سيستم تغييرات به سريعا پايدار و مطمئن صورت به توانند مي كه دهند ارائه را 

FACTS توان يکپارچه پخش كننده كنترل (UPFC) ، الکترونيك صنعت اخير هاي پيشرفت كه است دستاوردي آخرين 

 كنترل است. اين داشته عرضهAC  انرژي انتقال هاي سيستم به كنترلي هاي تکنولوژي نيز و توان باالي سطوح در قدرت

 يك بوسيله كه است موازي و سري اينورتر دو از متشکل است، داده شده نشان .1 شکل در آن دقيق ساختار كه كننده

 طور به كه كند مي رفتارAC  به AC توان مبدل يك عنوان به ساختاري چنين .گردد مي يکديگر متصل بهDC   لينك

 [.2]كند مي كنترل را باس ولتاژ و انتقال خط از عبوري راكتيو و اكتيو توان همزمان
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  UPFCساختار : 1 شکل

UPFC انس،امپد انتقال، خط ولتاژ انتخابي يا همزمان كنترل به قادر زاويه، محدوديت بدون ولتاژ سري تزريق با 

 اكتيور توان سازي جبران تواند مي همچنين. باشد مي خط در راكتيو و اكتيو توان پخش كنترل جايگزين طور به يا و زاويه

 طراحي منظور به UPFC مدل براي مقاالت در روش چندين. نمايد فراهم مستقل كنترل قابليت با موازي صورت به را

 مدل يك[ 3] مرجع در .است شده ارائه سيستم نوسانات ميرايي و گذرا حالت بار، پخش براي مناسب هاي كننده كنترل

 بارهاي با همراه سري راكتانس يك صورت به UPFC آن در كه است شده معرفي تزريقي مدل عنوان تحت پايدار حالت

 فهم قابل و ساده بسيار قدرت سيستم روي بر UPFC تاثير بررسي براي مدل اين. است شده مدل انتهايش دو در وابسته

 صورت به بايد سري ولتاژ منبع اينورتر فاز زاويه و مدوالسيون دامنه دلخواه، بار پخش به يافتن دست براي ولي باشد مي

 .شود تنظيم دستي

 رد رافسون نيوتون الگوريتم مبناي بر الگوريتم يك باشند مي FACTS ادوات شامل كه بزرگ هاي سيستم براي

 و يافته توسعه باشد مي  UPFCشامل سيستم كه حالتي براي الگوريتم اين[ 5] مرجع در. است شده معرفي[ 4] مرجع

 يچيدهپ بسيار روش اين ولي كند مي فراهم همزمان يا و جداگانه صورت به را ولتاژ دامنه و راكتيو و اكتيو توان كنترل امکان

 به امالا ك و يافته افزايش اي مالحظه قابل صورت به ژاكوبين ماتريس مرتبه كه صورتي به باشد مي مشکل آن اجراي و بوده

[ 6] مرجع در. شود حل راه در نوسان يا واگرايي باعث تواند مي اوليه شرايط نادرست انتخاب و باشد مي حساس اوليه شرايط

 لكنتر اما است شده ارائه ژاكوبين ماتريس اندازه در افزايش بدون بار پخش محاسبات در UPFC كردن مدل براي روش يك

 .ندارد مقاوم كننده

 با و شدهبندي  فرمول منظوره چند سازي نهبهي مساله يك عنوانه ب UPFC كننده كنترل طراحي مقاله اين در

 وانت و اكتيو توان فيدبك براساس هدف تابع از تركيبي صورت به منظوره چند مساله. شود مي حل FA الگوريتم از استفاده

 منظوره دچن هدف تابع براساس شده طراحي كننده كنترل عملکرد برتري دهنده نشان ارزيابي نتايج. شود مي بيان راكتيو

 .است مختلف بارگذاري شرايط در توان شارش در FA ه الگوريتمبوسيل

 : UPFC سازی مدل.   2

 مقاله اين در شود مدل شبکه در UPFC بايد ابتدا نوسانات ميرايي و توان شارش كنترل سيستم طراحي براي

 مدل براي شود مي مشاهده زير درشکل كه همچنان. است شده استفاده جريان تزريقي مدل از UPFC سازي مدل براي

 .دشو مي استفاده وابسته جريان منبع از شنت مبدل جاي به و وابسته ولتاژ منبع از سري  مبدل جاي به UPFC  سازي



 

 

3  www.ComConf.ir 

المللی یافته های نوین پژوهشی دربینکنفرانس   

مهندسی برق و علوم کامپیوتر  
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science  

 

 مطالعه مورد انتقال درسیستمUPFC  های مبدل معادل مدار:  2شکل 

و  V̅i (It̅) صورت رابطه زير به دو مولفه هم فاز با ولتاژه ( را مي توان بshuntI̅) جريان مبدل شنت .2در شکل 

 ( تجزيه كرد.Iq̅عمود بر آن )

(1)                                                                                                                                 

qtshunt III    

V̅se   و  مي باشد. ل به جاي مبدل هاي سريآ، تبديل منبع ولتاژ ايدهsjx  راكتانس خط انتقال مي باشند. منابع ولتاژ ،

                                                                     متغيركنترلي دامنه و فاز است. همچنين داريم:                                                                se V̅سري 

(2                            )                                                                                               

e
Bj

iBs VMV


  

نشان داده شده . 3حاصل  مي شود. اين مدل در شکل UPFCتزريق جريان  Ii̅njبه منابع جريان  V̅sبا تبديل منابع ولتاژ

         است.

 

 UPFC جریان تزریق مدل : 3 لشک

                                                                                                           ( داريم:3با توجه به شکل)
(3)                
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نسبت به ولتاژ  شده دامنه و فاز ولتاژهاي تزريق Bو BMسوسپتانس خط انتقال و   s= 1/xsbدرمعادله فوق 

V̅i  متغيرهاي كنترلي استفاده خواهند شد. مبدل موازي  هستند كه به عنوانUPFC  وظيفه كنترل ولتاژ باس AC را

راكتيو عبوري از خط را  و توان اكتيو دلخواه بصورت سري، مبدل هاي سري با تزريق ولتاژ با دامنه و فاز برعهده دارد و نيز

و همچنين مبدل شنت تحريك كننده بخش مبدل سري و مبدل هاي سري تقويت  مورد نظر كنترل مي كنند مقدار در

( محاسبه 4است. توان اكتيو جذب شده توسط مبدل موازي از سيستم قدرت ازمعادله ) UPFCكننده بخش مبدل شنت 

 مي شود:

(4)                                                            

  tishuntishunt IVIVP 


)(Re
 

 :بصورت زير مي تواند نوشته شود UPFCنظر از تلفات مبدل ها معادله تعادل توان اكتيو در بين مبدلهاي  با صرف

(5                                                                                                                            )     serieshunt PP 
 

 توان اكتيو اعمالي به مبدل سري از رابطه زير محاسبه مي شود:

 

(6                       )                                                                                                                                         

 

(7)                                                                                                                        
QPS serieserieserie

j            
 

 با توجه معادالت باال داريم:

 

(8            ) 

(9)                                            

))cos(2)cos()((
222

BjijiBiBBiBsserie VVMVMVMbQ  
 

 ( داريم:5( و )4از معادالت )

(11                  )                                            

))sin()sin()(( 2

1 EiBEjijiBsti VMVVMbIV   

از طرفين معادله فوق داريم: iV با حذف 
  

(11)       
 

))sin()sin()((2))sin()sin()((2 2
'

1
'

21  ijijssijijsst rVrVbbrVrVbbI                            
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 از معادله زير محاسبه مي شود: .4منبع جريان شنت مدل شده در شکل 

(12                                               )
))sin()sin()((()( BiBBjijBs

j

qtqtshunt VMVMbejIIIII i 


 

 ( بدست مي آيند.4از معادالت زير با توجه به شکل)  UPFCجريانبنابراين پارمترهاي مدل تزريق 

(13             )                                                                                                         

serieshuntSi III  

 كه از معادالت فوق داريم:

eb
B

iBsBiBBjijBsSi VMVMVMbI


  ))sin()sin()(((

 

(14) 

 

 

 UPFC جریان تزریق مدل:  4ل شک

 

 

 

 

 :UPFC کنترلر سیستم طراحی.3

كنترلي سري استفاده شده است، كه يکي از آنها براي كنترل توان اكتيو و ديگري در اين سيستم از پارامترهاي 

براي كنترل توان راكتيو در خط انتقال مورد استفاده قرار مي گيرند. طراحي اين كنترل كننده ها بايد به گونه اي باشد كه 
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براي طراحي  BM،Bدر اين مقاله، از پارامترهاي توانهاي اكتيو و راكتيو، مقادير مرجع شان را با حداقل خطا دنبال نمايند. 

براي كنترل  Bبراي كنترل شارش توان راكتيو و  BMاستفاده مي شود. كنترل كننده   UPFCتوان پخشكنترل كننده 

( استفاده شده براي اين  تناسبي –انتگرالي ) PIساختار كنترل كننده  .5به كار گرفته مي شود. شکل شارش توان اكتيو

 مي دهد. منظور را نشان 

S

Ki
KprefQ

Q

S

Ki
KprefP

P

 B

MB

BM

 

 در حالت کنترل شارش توان UPFCکنترل کننده های قسمت سری :  5شکل

 

 

 : FA تاب شب کرم الگوریتم یکتکن باUPFC  کننده کنترل طراحی.4

 از بهينه مجموعه تا شده ستفادها FA الگوريتم تکنيك از سازي بهينه مسئله حل براي پيشنهادي، روش در

 از MB، B  كننده كنترل پارامترهاي بهينه مقادير كردن پيدا براي مقاله اين در. آيد بدست ها كننده كنترل پارامترهاي

 هب هدف تابع زير معادله شود مي استفاده هستند ها كننده كنترل ورودي هاي خطا مطلق قدر انتگرال كه هدف تابع يك

 .دهد مي نشان را مقاله اين در شده گرفته كار

(15)                                                                                                               

∫ |t. ∆H|dt
tsim
0

J= درمعادله باال simt  ،زمان شبيه سازيH تابع بهينه است. دراين تحقيق تابع بهينه مجموع

قدر مطلق خطا هاي توان اكتيو و توان راكتيو مي باشد. طراحي كنترل كننده بعنوان مسئله بهينه سازي قيوددار فرمول 

                         باشند:بندي مي شود كه محدوده هاي پارامترهاي كنترل كننده در شارش توان به صورت زير مي 

(16                                                                                                                          )max
ii

min
i

max
pp

min
p

KKK

KKK





   
 

  0.01iK] :-[200و  ]111-11/1[كنترل كننده  PKهاي معمولي پارامترهاي بهينه شده براي محدوده

 هستند.

 : FA تاب شب کرم الگوریتم.5

الگوريتم هاي بهينه سازي و جستجوي تصادفي و تکاملي روش هاي نوين و كارامدي هستند كه به ويژه براي 

يافتن جواب هاي بهينه سراسري مسائل به كار مي روند. ويژگي تصادفي بودن اين الگوريتم ها مانع از گير افتادن در نقاط 

طراحي هاي مهندسي، مديريت سازمان ها و سيستم هاي  بهينه موضعي مي شوند. در مسائل بهينه سازي عملي مانند

اقتصادي معموالا توجه اصلي معطوف به بدست آوردن جواب هاي بهينه سراسري است. بسياري از اين الگوريتم ها الهام گرفته 
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سازي رفتار لشده از سيستم هاي زيستي هستند كه الگوريتم اجتماع كرم شب تاب از اين دست مي باشد. اين الگوريتم با مد

مجموعه اي از كرم هاي شب تاب و تخصيص مقداري مرتبط با برازندگي مکان هر كرم شب تاب به عنوان مدلي براي ميزان 

رنگدانه هاي شب تاب و به روز كردن مکان كرم ها در تکرار هاي متوالي الگوريتم به جستجوي جواب بهينه مسئله مي 

م در هر تکرار فاز به روز كردن رنگدانه و فاز حركت هستند. كرم هاي شب تاب به سمت پردازد. در واقع دو فاز اصلي الگوريت

كرم هاي شب تاب ديگر با رنگدانه بيشتر كه در همسايگي آنها باشند حركت مي كنند. به اين ترتيب طي تکرار هاي متوالي 

 .مجموعه به سمت جواب بهتر متمايل مي گردد

كريشناناند  توسط كريشناناند و گهوز ارائه شده است. 2115م شب تاب در سال الگوريتم بهينه سازي اجتماع كر

 (Swarm Intelligence) هوش توده اي .مباني نظري اين الگوريتم را توسعه داده اند 2118تا  2116و گهوز در سال هاي 

است كه بر طبق اطالعات محلي  به طوري كه در اجتماعات طبيعي بروز پيدا مي كند نتيجه عمل هايي از جانب افراد توده

انجام مي شوند. به طور معمول رفتار توده به اهدافي پيچيده تر و در سطح توده اي راه مي برد. نمونه هايي از اين پديده 

کانيسم هاي تصميم گيري غيرمتمركز در اين نمونه م .مي باشد …گروه هاي مورچگان، زنبورهاي عسل ، پرندگان و    شامل 

ر گونه هاي طبيعي ديگر الهام بخش طراحي الگوريتم هاي گسترده اي براي حل مسائل پيچيده مانند بهينه سازي، ها و ساي

عضوي از كرم هاي شب تاب در نقاط  n با قرار دادن جمعيتي FA الگوريتم. يري چند عامله و روبوتيك شده استتصميم گ

مختلف فضاي جستجوي مسئله بهينه سازي به صورت تصادفي آغاز مي شود. در ابتدا همه ي كرم ها مقدار يکساني از لوسي 

در اختيار دارند. هر تکرار الگوريتم شامل يك فاز به روز كردن لوسي فرين و يك فاز به روز كردن مکان   1دازه انفرين به 

 :مي باشد كرم ها

 

 :تاب شب کرم الگوریتم در فرین لوسی کردن روز به.5.1

مقدار لوسي فرين هر كرم در هر تکرار با توجه به مقدار برازندگي مکان آن كرم تعيين مي شود. به اين ترتيب كه  

ه شود. ضمن اينکه ب در هر تکرار با توجه به مقدار برازندگي و متناسب با آن مقداري به لوسي فرين فعلي كرم افزوده مي

از آن كم مي شود. بدين ترتيب  1منظور مدل كردن افت تدريجي با زمان مقداري از لوسي فرين فعلي با ضريبي كمتر از 

 :رابطه ي به روز كردن لوسي فرين به صورت زير مطرح شده است

(11        ) 

در  iبه ترتيب مقدار جديد لوسي فرين، مقدار قبلي لوسي فرين و برازندگي مکان كرم  il ، 1)-(til ،(t)) iJ(x(t) در آنكه 

 .اعداد ثابتي براي مدل كردن افت تدريجي و تاثير برازندگي بر لوسي فرين مي باشند  γو  ρ از الگوريتم بوده و t تکرار

 تاب: شب های کرم.حرکت 5.2

فاز حركت، هر كرم به صورت احتماالتي به سمت يکي از همسايگانش كه لوسي فرين باالتري دارد در خالل 

نمايشي از  . 6حركت مي كند. به اين ترتيب كرم ها به سمت همسايگان با درخشندگي بيشتر حركت مي كنند. در شکل

از اين شکل كرم ها بر اساس  b متمفاهيم شعاع تصميم و شعاع حسگري كرم ها مشاهده مي شود. در قس همسايگي ها،

در واقع  dr بيشترين درخشش را دارد. شعاع تصميم 1ميزان لوسي فرين رتبه بندي شده اند، به اين صورت كه كرم با شماره 

))(()1()1()( txJtltl iii  
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مشخص كننده ي محدوده اي است كه كرم هاي در آن محدوده همسايه محسوب مي شوند براي سطح لوسي فرين با كرم 

مشخص كننده ي حد بااليي براي شعاع تصميم مي باشد. در واقع در طي  sr مي شوند. شعاع حسگري   مورد نظر مقايسه 

شعاع تصميم كرم ها بسته به شرايطي كه در آن قرار دارند تغيير مي كند ولي به هر صورت شعاع  FA تکرار هاي الگوريتم

شعاع حسگري مدل كننده حداكثر توانايي كرم ها براي مشاهده ي . تصميم هر كرم از شعاع حسگري آن بيشتر نمي شود

ميزان لوسي فرين بيشتري نسبت به كرم  a,b,c,d تاب شبهاي كرم از اين شکل  aقسمت  در   كرم هاي ديگر مي باشد. 

جهت ممکن  قرار دارد و بنابراين دو d و c تنها در محدوده مشاهده كرم شبتاب هاي e دارند ولي كرم شبتاب e شبتاب

 .براي انتخاب به منظور حركت به سمت كرم درخشنده تر پيش روي آن است

 

 اُم داریم i-اُم نسبت به کرم j-اُم و k-برای کرم dr ی.حسگر و شعاع dr نمایش مفاهیم شعاع تصمیم:  6شکل

: d(k,i)=d(j,i)  < k
dr s<r  

كوچکتر  k قرار دارد ولي شعاع تصميم كرم j و  k در شعاع حسگري هر دو كرم i بنابراين با توجه به اينکه كرم

   اف جهت دار با توجه به نسبت لوسي فرين هاي. گراستفاده مي كند i از اطالعات كرم j از فاصله الزم است بنابراين تنها كرم

 1درخشش بيشتر با رتبه   كرم ها در همسايگي هم، كه در آن كرم ها بر اساس ميزان لوسي فرين مرتب شده اند و كرم با

به صورت زير تعريف مي   j  رال حركت به سمت همسايه درخشنده تاحتم i براي هر كرم شب تاب .نمايش داده شده است

 :گردد

(18   ) 

فاصله اقليدسي  t  ،(t) ijdدر زمان  iتاب مجموعه كرم هاي شب تاب همسايه كرم شب iN(t)كه در اين رابطه 

i(t)  و  tدر زمان  jو  iتاب بين كرم شب
dr  بيانگر برد همسايگي متغير مربوط به كرم شب تابi  در زمانt   است. با فرض

گسسته -معادله حركت زمان ،بدست مي آيد  * كه از رابطه p با احتمال i تاب توسط كرم شب j شدن كرم شب تابانتخاب 

 :ي كرم شب تاب را مي توان به شکل زير نوشت

(19                                                ) 
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 عملگر نرم اقليدسي را نشان مي دهد و ||.||است،   tدر زمان  iبعدي مکان كرم شب تاب  mبردار ix (t)كه درآن

s اندازه گام حركت است. 

 

 :تاب شب کرم درالگوریتمیگی همسا برد کردن روز .به5.3

d يك همسايگي تخصيص مي يابد كه برد شعاعي  iتاب به هر كرم شب
ir آن به طور طبيعي ديناميك است. 

تنها به اطالعات محلي در  شب تاب هاي دليل عدم استفاده از يك همسايگي ثابت نياز به توجيه دارد، از آنجايي كه كرم

حركت نياز دارند، انتظار مي رود تعداد قله هايي قابل شناسايي تابع برد حسگري شعاعي است. در واقع همسايگي شان براي 

تاب كل فضاي جستجو را پوشش دهد همه ي كرم ها به سمت بهينه ي سراسري حركت مي  اگر برد حسگري هر كرم شب

پيش دانسته درباره ي تابع هدف )به عنوان مثال كنند و بهينه هاي محلي ناديده گرفته مي شوند. از آنجا كه اطالعات از 

تعداد قله ها و يا فاصله بين قله ها( براي مسئله فرض نمي شود به سادگي نمي توان برد همسايگي ثابتي مناسب براي تمامي 

ان قله هاي براي تابع هدف هايي با كمترين فاصله مي dr تابع هاي هدف در نظر گرفت. به عنوان نمونه انتخاب برد همسايگي

از يك برد همسايگي  FA است مناسبتر است. بنابراين dr نسبت به تابع هايي كه اين فاصله براي آنها كمتر از dr بيشتر از

به عنوان برد  0r با فرض .تطبيقي براي شناسايي وجود قله هاي چندگانه در مسائل بهينه سازي توابع چند مد بهره مي گيرد

rd = (0)0  (كرم شبتابهمسايگي اوليه براي هر 
i(r در هر تکرار الگوريتم ، FA تاب با توجه به  برد همسايگي هر كرم شب

 :شوديبه روز م (21)رابطه 

(21     ) 

روند نماي الگوريتم پيشنهادي  .پارامتري براي كنترل تعداد همسايگي ها مي باشد tn پارامتري ثابت و  βكه در آن

 نشان داده شده است. 7. كننده در شکل براي تنظيم پارامترهاي كنترل

  ,))(()(,0max,min)1( tNntrrtr it

i

ds

i

d  



 

 

11  www.ComConf.ir 

المللی یافته های نوین پژوهشی دربینکنفرانس   

مهندسی برق و علوم کامپیوتر  
The International Conference in New Research of Electrical Engineering and Computer Science  

 

 پیشنهادی FA الگوریتم فلوچارت.  7 شکل

 سازی:نتایج شبیه  .6

براي شبيه سازي سيستم قدرت  در سيستم قدرت دو باسه براي كنترل شارش توان UPFCشبيه سازي  نتايج

 تك نمودار استفاده مي شود. SIMULINK/MATLABافزار  در شرايط مختلف از نرم UPFCمورد مطالعه با حضور

 از كه باس دو شامل  مطالعه قدرت مورد سيستم است. شده نشان داده .8شکل در UPFCقدرت با حضور  سيستم خطي
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  Zrبا امپدانس داخليEs و   Erولتاژ منبع دو صورت به ها اند مي باشد. ژنراتور شده متصل به يکديگر موازي خط دو طريق

 .اند شده داده (1(جدول  در پارامترهاي سيستم ده.ش سازي مدل  Zsو 

Rs Xs RrXr

Es Er

δB

iE

iB

XE

XB

Vdc

δE mBmE

 

 برای کنترل شارش توان UPFC دیاگرام تک خطی سیستم قدرت مورد مطالعه با حضور:  7لشک

 

 (: پارامترهای سیستم قدرت مورد مطالعه1جدول)

 (Km)طول خط انتقال  Es(KV) Er(KV) f(HZ) S(MVA) θs(deg) θr(deg) پارامترها

 221 1 11 911 61 231 231 مقدار

استفاده مي   UPFCبعنوان سيگنال كنترلي، كنترل كننده شارش توان BM ،Bدر اين مطالعه، از پارامترهاي 

شارش توان اكتيو به كار برده مي شود. مقادير براي كنترل  Bو براي كنترل شارش توان راكتيو  BMسيگنال كنترلي  شود.

 ( ارايه شده است.2در جدول) FA( با روش 15بهينه پارامترهاي كنترل كننده شارش توان با استفاده از تابع هدف معادله)

 

 شارش توان (: مقادیر بهینه پارامترهای کنترل کننده2جدول)

 

 

 

 

 

كه از  تغييرات توان اكتيو و راكتيو جاري در خط به همراه مقادير مرجعشان را نشان مي دهد. همچنان .8شکل

اين شکل مشاهده مي گردد كنترل كننده طراحي شده به خوبي توانسته است سيگنالهاي مرجع توانهاي اكتيو و راكتيو را 

B  MB 
 پارامتر هاي كنترل كننده 

151859 154228 Kp 

11152141 111524 Ki 
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را براي اين حالت نشان مي دهد. براي نشان دادن B و  BMتغييرات سيگنالهاي كنترلي  .9دنبال نماييد. شکل

در حالت هاي يك، دو، سه و چهار مبدل سري ولتاژ و جريان نورتن تزريقي و جريان تزريقي مبدل شنت   UPFCقابليت

 نشان داده شده اند. . 11. و 11 در شکل هاي

 (MVRتوان راکتیو و مرجع):  ( ب(MWمرجع)توان اکتیو و :  الف( :  8شکل
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  BM:  ب( B :  الف( : تغییرات پارامترهای کنترلی  9شکل

 .نتیجه گیری:7

ررسي شده است. مساله ب UPFC يکپارچه پخش توان كننده با كنترل، بهبود عملکرد شارش توان در اين مقاله

سازي تبديل كننده به يك مساله بهينه از توابع هدف براساس كترل شارش توان و انتخاب پارامترهاي كنترلبهينه سازي 

ن هاي پيشنهادي براي بهبود عملکرد شارش تواكننده حل گرديده است. كارآيي كنترل FA كرم شب تاب شده و با الگوريتم

هد كه دسازي غيرخطي زماني نشان ميو شبيهاسه تشريح شده است. نتايج تحليل در يك سيستم قدرت نمونه تحت دو ب
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كننده پيشنهادي طراحي شده با تابع هدف چندمنظوره شارش توان مناسبي را براي سيستم قدرت فراهم  كارآيي كنترل

 كند. مي
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