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اصلی را روی تغييرات فرکانس نشان میدهد ،استفاده شده است و برای واقعیتر شدن مدل پاسخ فرکانسی مورد نظر ،عوامل غيرخطی مانند
بلوکهای تاخير زمانی و باندهای مرده و محدودکنندههايی نيز به مدل مورد نظر اضافه شده است .برای حفظ فرکانس در مقدار نامی خود از يک
کنترلکننده قبل از ديزل ژنراتور استفاده شده است تا بتواند توان خروجی ديزل را متناسب با تغييرات افزايشی و کاهشی بار مصرفکنندگان که
بهصورت پلهای و ناگهانی رخ میدهد ،بهخوبی تنظيم نمايد .ابتدا يک کنترل کننده  PIکالسيک برای ژنراتور ديزل طراحی شده است .برای بهبود
کنترل فرکانس در حضور عوامل غيرخطی ،يک کنترلکننده  PIفازی برای ريزشبکه طراحی شده تا عملکرد نسبتا مناسبتری را داشته باشد و
برای بهبود عملکرد کنترل کننده  PIفازی مورد نظر دو سيستم فازی هوشمند به کنترل کننده  PIفازی اضافه شده تا کنترل کننده  PIفازی مورد
نظر را متناظر با ميزان تغييرات بار و فرکانس بهصورت آنالين بروز کند تا عملکرد بهمراتب بهتری را نسبت به دو کنترل کننده قبل داشته باشد.
همچنين پارامترهای قابل تنظيم کنترل کننده  PIفازی در اينجا با استفاده از الگوريتم بهينهسازی ازدحام ذرات ( )PSOبهينه شده است تا بتوان
به پاسخ بهينه کنترل کننده  PIفازی دست يافت .نتايج شبيهسازیها ،کارايی کنترل کننده هوشمند فازی پيشنهادی طراحی شده را در شرايط
مختلف عملکردی ريزشبکه بهخوبی نشان میدهد.
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چکيده :در اين مقاله ابتدا از يک مدل پاسخ فرکانسی که تاثير تغييرات توليد خروجی واحد های موجود در ريزشبکه نمونه مستقل از شبکه

 -1مقدمه
نياز روزافزون به انرژی الکتريکی ،پيشرفتهای حاصل در فناوریهاای
مختلف و افزايش توجه به توليداتی با ميزان آلودگی کمتار در سراسار
دنيا باعث شده است انواع مختلفی از منابع انرژی الکتريکی در سراسار
دنيا به کار گرفته شود .سلولهای سوختی به عناوان توليدکننادههاای
سبز ،توليدات مبتنی بر انرژیهای تجديد پذير مانند انرژی باد و انرژی
خورشاايد نمونااههااايی از اياان تولياادات هسااتند کااه در کنااار ساااير
توليدکنندههای مرسوم قبلی مانند ژنراتورهای ديازل کوکاک باه کاار
گرفته میشوند .بسياری از منابع به کار گرفته شده مانند سالولهاای
خورشيدی و توربينهاای باادی در شابکه الکتريکای ،پيچيادگیهاا و
نايقينی هايی را به همراه دارند[.]1-4
به منظور مقابله با اين ماوارد در کناار توليادات اصالی نموناههاايی از
ذخيره سازها نيز به کار میروند .ذخيره سازهای الکتروشايميايی مانناد
باتری ،ذخيرهسازهای الکترومکانيکی مانند ذخيرهساز کارخ طياار و ...
نمونههايی از اين موارد هستند[.]5-6
از سويی ديگر کاربرد ذخيرهسازها و منابع توليد در شابکههاای ولتااژ
پااايين در نزديکاای بارهااا مفهااوم ريزشاابکه هااا را توسااعه داده اساات.
ريزشبکه ها در کنار مزاياايی کاه در ماورد قابليات اطميناان بارهاای
حساس و کاهش تلفات ناشی از انتقاال اراهاه نماوده اناد ،کاالشهاا و
مشکالتی را به همراه آوردهاند .شاکل  )1نموناهای از ريزشابکه هاا را
نشان میدهد.
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شکل ( :)1نمونهای از ريزشبکه

زمانی که ريزشبکه به شبکه باالدست متصال باشاد شابکه باالدسات
ريزشبکه را از لحاظ ولتاژ و فرکانس پشتيبانی میکناد .در ايان حالات
معموال وظيفه کنترل فرکانس بر عهده شبکه باالدست به عناوان بااس
بينهايت است .در حالتی که ريزشابکه از شابکه باالدسات جادا شاود
وظيفه کنترل فرکانس بر عهده واحدهای موجود در ريزشبکه اسات .از
آنجاهيکه اساس کار ريزشبکه ها بر توليدات با سطح توليد تاوان پاايين
است ،کنترل فرکانس باا همکااری کنادين واحاد صاورت مایگيارد.
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توليداتی مانند سلولهای خورشيدی و بادی به علات داشاتن ماهيات
نايقينی امکاان شارکت در کنتارل فرکاانس را ندارناد [ .]7در کناين
حالتی يکی از واحدها ژنراتور ديزل و يا اينورتر منبع ولتاژ) به عناوان
مرجع ولتااژ و فرکاانس در نظار گرفتاه مایشاود و ذخيارهساازها باا
استراتژی جبران سازی افت فرکانس به کار میروناد .اسااس عملکارد
ديزل ژنراتور براساس معادله افتی  )Droopاست .در اين روش ژنراتور
سنکرون يا اينورتر منبع ولتاژ ،بر اساس کنترل اوليه خود ،هرکه افات
فرکانس بيشتری در ريزشبکه رخ داده باشد ،توان بيشتری به ريزشبکه
تزريق می کند تا تغييرات بار را جبران کند [.]8
در کنين شرايطی برای کنترل ثانويه فرکانس کنترل اتوماتيک توليد)
بايد فرکانس بیباری درروش افتی افزايش ياباد .کنتارلکننادهی کاه
استفاده میشود ،معموال کنترل کننده انتگرالگير -تناسابی اسات[-13
 .]9در [ ]14از يک کنترلکننده فازی جهت بهباود کنتارل فرکاانس
استفاده شده است .کنترلکننده فازی در مقايساه باا کنتارلکنناده
انتگرالگير تناسبی ساده که فقط برای يک نقطه کار طراحی شده است،
پاسخ بهتری اراهه میکند.
در [ ] 15يک روش ترکيبی جديد برای کنترل ثانويه در ريزشبکه ها بر
اساس روش های کنترل مقاوم استفاده شده است .در [ ]16يک کنترلر
خودتنظيم بر گرفته از رفتارات احساسی انسان برای کنترلر فرکانس در
ريزشبکه ها اراهه شده است .در [ ]17يک کنترلر فاازی بارای کنتارل
فرکانس ريزشبکه با حضور خودروهای الکتريکی بيان شده است و ادعا
شده که کنترلر مقاوم مورد استفاده مای تواناد بارای توپولاوژی هاای
مختلف شبکه به کار می رود .در [ ]18نيز يک کنترلر فاازی بهيناه باا
استفاده از الگوريتم های بهينه سازی برای بکه قدرت بريتانيا تهيه شده
است .اما لزوما کنترلر مورد استفاده برای يک شبکه بزرگ قدرت نمای
تواند در ريزشبکه ها که به مراتب کوککترند کااربرد داشاته باشاد .در
[ ] 19نيز يک کنترلر فازی بهينه شده برای فرکانس اراهه شده است ،اما
عوامل غيرخطی در مدلسازی منابع در نظر گرفته نشده است.
در مراجع مختلف انواع مختلفی از کنترلکنندههای فاازی اراهاه شاده
است .در[ ]20يک نمونه از کنترلکننده فازی بهبود يافتاه اراهاه شاده
است .اين کنترلکننده با تغييار گساترده ضارايب کنترلای بار اسااس
تغييرات سيگنال های ورودی ،پاسخ مناسبی اراهه میکند اماا ضارايب
آن برای عملکرد بهينه کنترلکننده تعيين نشده است.
در اين مقاله از يک کنترلکننده فازی جدياد جهات تنظايم سيساتم
کنتاارل تااوان اکتيااو واحااد اصاالی اسااتفاده شااده اساات .مزياات
کنترل کنندههای فازی بر کنترلکنندههای مرسوم مانند  PIDعملکرد
مناسبتر آنها در حضور عوامل غيرخطی اسات .کنتارلکنناده فاازی
جديد اگر که دارای پاسخ مناسبی برای سيساتم کنتارل فرکاانس در
ريزشبکه است اما اين عملکرد بهينه نيست .جهت دستيابی به عملکرد
بهينه کنترل کننده فازی پيشنهادی ،از الگاوريتم بهيناهساازی تجماع
ذرات  )PSOاستفاده شده است .در بخش دوم مقاله سااختار و مادل

استفاده شده برای ريزشبکه بيان شده است .در ريزشبکه مورد مطالعاه
تمامی عوامل غيرخطی که رفتار ريزشبکه را به رفتاار سيساتم واقعای
نزديک میکنند ،نيز در نظر گرفتهشدهاند .در بخش سوم مقاله ساختار
کنتاارلکننااده فااازی مرسااوم و پيشاانهادی توضاايح داده م ایشااود.
شبيهسازیها و نتايج آن در بخش کهارم اراهه شده اسات و در نهايات
نتيجهگيری در بخش آخر مقاله اراهه شده است.

 -2مدل سيستم مورداستفاده
شکل  )2ساختار ريزشبکه ماورد مطالعاه را نشاان مایدهاد [ .]21از
آنجاهيکه فرکانس ،متغيری است که در کل سيساتم مقاداری يکساان
دارد ،کليه بارها و توليدات در يک باس مدل شدهاناد .ريزشابکه ماورد
مطالعه دارای سطح ولتاژ توزيع  400ولت) است .پارامترهاای  Dو H
مدل کننده تاثير بارها و لختی ريزشبکه است.
ريزشبکه مورد مطالعه دارای توليدات تجديد پذير مانند توربين بااد و
سلولهای خورشيدی اسات .ويژگای ايان توليادات عادم قطعيات آن
هاست که باعث میشود توان توليدی آنها دارای مقادير متغير با زمان
است .اين دو منبع به همراه رابط الکترونيک قدرتشان به صاورت ياک
تابع تبديل با ثابت زمانی و بهره های  KPV ،TWTG ،TPVو  KWTGباه ترتياب
مدل شده اند.
در ساختار ريزشبکه از پيل سوختی با ديناميک کند نيز استفاده شاده
است .تابع تبديل اين توليدکننده به صورت ثابت زمانی و بهره سيساتم
تامين سوخت پيل با  KAE ،TAEو راباط الکترونياک قادرت باا KFC ،TFC
است.

شکل ( :)3مدل ديزل نراتور استفاده شده.

شکل ( :)4مدل ذخيرهسازهای استفاده شده.
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شکل ( :)5دياگرام کنترلي شبکه مورد مطال ه.

شکل ( :)2ساختار ريزشبکه مورد مطال ه.

همچنين باتری و ذخيرهساز کرخ طيار نياز در ريزشابکه اساتفاده
شده است .ذخيرهساز کرخ طيار به دليال آنکاه سااختار آن از تباديل
انرژی مکانيکی به الکتريکی استفاده میکناد ،دارای سارعت بيشاتری
نسبت به باتری در پاسخگويی به تغييارات باار باه خصاو در حالات
دشارژ است .اين دو ذخيره ساز با ثابات زماانی و بهاره هاای متفااوت
 KFESS ،TFESSو  KBESS ،TBESSمدل شده اند و  1/Rهم بهره کنترل کننده
افتی را نشان می دهد.

 -3کنترلکنندههای مورداستفاده
 -1-3کنترلکننده فازی
در اين بخش به توضيح در مورد طراحی کنترلکننده انتگرالگير-
تناسبی فازی پرداخته شده اسات .باه طورمعماول روش مرساوم بارای
طراحی کنترل کننده انتگرالگير -تناسبی ،روش زيگلر -نيکلز است کاه
برای تنظيم کنترلکننادههاای Pو  PIو  PIDباه کاار مایرود .بارای
دستيابی به پاسخی مناسبتر در حضور عوامال غيرخطای مایتاوان از
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فشار
ي

برای واقعیتر شدن مدلسازی ذخيره ساازها و ديازل ژنراتاور نياز
باندهای مرده ای قبل از تابع تبديل شان قرارگرفته که نشاندهنده اين
است که تا اختالف فرکانس به حد مورد نظر نرسد ،در بهبود فرکاانس
نقشی ندارند و از طرفی در خروجی آنها نيز بلوکهای تاخيری در نظر
گرفته شده است که مدل آن در شکلهای  )3و  )4نشاان دادهشاده
است .مدل اصلی ديزل ژنراتور به همراه سيساتم کنترلای در شاکل 5
نشان داده شده
بلوک دياگرام مدلسازی کنترلی ريزشبکه مورد مطالعه در شاکل
 )5نشان دادهشده است .اطالعات با جزهيات بيشتر و دقيقتر در مورد
مدل استفاده شده در ادامه ،در مرجع شماره [ ]21موجود است.

قوانين منطق فازی استفاده نمود .يک سيستم فاازی از کهاار قسامت
اصلی تشکيل شده است:
الف :بخش فازی ساز
ب :بخش قوانين فازی مبنا
ج :بخش سيستم تصميمگيری
د :بخش فازی زدا
کنتاارلکننااده فااازی ابتاادا ورودیهااای دريااافتی را بااهصااورت
متغيرهای فازی تبديل میکند و سپس بر اساس قوانين مبناای فاازی
خروجیهاا را باهصاورت متغيرهاای فاازی مایساازد و در نهايات در
مکانيسم فازی زدا آن را به خروجیهای قابل قبول برای سيستم تبديل
میکند.
کنترلکننده فازی  PIمرسوم بر اساس تغييرات و مشتق تغييرات
فرکانس عمل مایکناد .تغييارات فرکاانس از مقادار مرجاع و مشاتق
تغييرات فرکانس از مقدار مرجع به عناوان ورودیهاای کنتارلکنناده
فازی  PIمرسوم استفاده شده است .ايان مقاادير باه مقاادير نرمااليزه
تبديل می شوند .شکل  )6دياگرام کنترلکننده فازی مرسوم را نشاان
میدهد که ضرايب  K1و  K2برای نرماليزه کردن باهکاررفتاهاناد و K3
ضريبی است برای تنظيم مقدار خروجی کنترلکننده کاه تاوان اکتياو
توليدی توسط ديزل ژنراتوراست .در طراحی کنترل کننده فازی  ،توابع
عضويت مثلثی و نرمال بهکاررفتاه کاه در شاکل  )7نشاان دادهشاده
است.
کنترلر فازی
خروجی

+-

k1

k3

+

-

ورودی

1
z

1
z

k2

مشاهده کرد .اين جدول متشکل از  49قانون اگر – آنگاه فازی اسات
که برای شبيهسازی اهداف کنترلای ياک کنتارلکنناده کالسايک PI
تنظيمشده است [.]22-25
برای رسيدن باه پاساخ بهيناه عملکاردی کنتارلکنناده  PIفاازی ،از
الگوريتم بهينهسازی ازدحام ذرات يا همان  PSOبرای بهينه اساتفاده
شده است تا کنترلکننده پيشنهادی بتواند تااثير بهباودی خاودش را
نشااان دهااد .روش  PSOدر [ ]26-27بيااان گرديااده اساات .نحااوه
بهينااهسااازی ضاارايب نرماااليزهگرهااا و نرماااليزهزدای کنتاارلکننااده
پيشنهادی نيز بهطور کامل در بخش بعد آورده شده است.

 -2-3کنترلکننده فازی پيشنهادی
باارای بهبااود پاسااخ کنتاارلکننااده  PIفااازی سااه اقاادام در راسااتای
هوشمندسازی کنترل کننده  PIفازی اوليه انجام شده است که در زيار
آورده شده است.
اقدام اول :يک سيستم خودتنظيم فازی در کنار کنترلکننده PIفاازی
قبلی طراحی شده است کاه متناساب باا وضاعيت خطاای فرکاانس و
تغييرات خطای فرکانس ،خروجای کنتارلکنناده  PIفاازی را در هار
لحظه بهصورت آنالين بهبود میبخشد.
جدول( :)1قوانين فازی شبيهساز اهداف کنترلي يک کنترلکننده PI

کالسيک
PB

PM

PS

ZE

NS

NM

NB

/∆Fتغييرات ∆F

ZE

NS

NS

NM

NB

NB

NB

NB

PS

ZE

NS

NM

NM

NM

NB

NM

PM

PS

ZE

NS

NS

NM

NB

NS

PB

PM

PS

ZE

NS

M

NB

ZE

PB

PM

PM

PM

PS

ZE

NS

گرهای ورودی.

PB

PB

PB

PM

PS

PS

ZE

PS

1

0.5

0
ورودی فازی ساز

-0.5

ميزان عضويت

PB

PM

PS

ZE

NS

NM

NB
1

-1

شکل ( :)7توابع عضويت فازی ساز نرماليزه شده.

که در آن  NBبه معنی منفی بزرگ  NM،باه معنای منفای متوساط،
 NSبه معنی منفی کوکک ZE ،به معنی معادل صافر PS ،باه معنای
مثبت کوکک PM ،به معنی مثبات متوساط و  PBباه معنای مثبات
بزرگ می باشد .عملکرد کنترلکننده فازی بر اساس گزارههای کنترلی
جدول  )1می باشد که در اين جدول با مشخص بودن وضعيت خطای
فرکااانس و تغيياارات خطااای فرکااانس ،وضااعيت خروجاای نرماااليزه
کنترلکننده فازی مشخص است .برای مثال اگر خطای فرکانس معادل
صفر و تغييرات خطای فرکانس نيز معادل صافر باود  ،آنگااه خروجای
کنترلکننده نيز بايد معادل صفر باشاد تاا وضاعيت مطلاوب سيساتم
تغييری نکند که در رديف کهارم ستون کهارم میتوان همين نتيجه را
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اقدام دوم :در ساختار جديد کنترلکننده اراهه شده  ،ضرايب نرماليزهگر
و نرماليرهزدای  K1و  K2و  K3بهصورت سعی و خطا تعيين نشده ،بلکه
با استفاده از الگوريتم هوشمند ساازی ازدحاام ذرات ياا هماان ،PSO
برای کمينه کردن تغييرات فرکانس بهينهشدهاند.
اقدام سوم :برای عملکرد بهتر و مناسب کنترلکننده در شرايط مختلف
تغييرات بار ،يک سيساتم فاازی خاودتنظيم ديگار نياز بارای تنظايم
خودکار ضرايب بهينه شده نرماليزهگرهاای ورودی  K1و  K2طراحای
شده است که متناسب باا ميازان تغييارات باار اعماالی باه ريزشابکه،
ضرايب نرمااليزهگرهاای ورودی  K1و  K2باهصاورت خودکاار بهباود
میيابند .بلوک دياگرام شکل  )8به خوبی عملکارد کنتارلکنناده PI
فازی هوشمند خودتنظيم پيشنهادی را نشان میدهد.
با استفاده از توابع عضويت نرمااليزه شاده در شاکل  )7بارای خطاای
فرکانس و تغييرات خطای فرکانس بهعنوان بخاش فاازی سااز ورودی
واحد خودتنظيم ،قاوانين اگار -آنگااه فاازی باهگوناهای کاه عملکارد
کنترلکننده را در هر لحظه بهبود بخشند ،در جدول  )2نوشاتهشاده
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شکل ( :)6بلوک دياگرام کنترلکننده  PIفازی به همراه نرماليزه

PB

PM

PS

PS

ZE

NS

NM

PS
PM

است .همانطور که در جدول  )2ديده میشود ،باه کماک  49قاانون
نوشااتهشااده فااازی در اياان جاادول و توابااع عضااويت خروجاای واحااد
خودتنظيم کاه در شاکل  )9قابالمشااهده اسات ،واحاد خاودتنظيم
خروجی کنترلکننده فازی تکميل میشود.
در شکل  )9توابع عضويت نرماليزه مورداستفاده برای خروجی واحاد
خودتنظيم فازی آورده شده است.که در آن  ZEبه معنی معاادل صافر
 VS،به معنی خيلی کوکک S ،به معنی کوکک SB ،باه معنای کمای
بزرگ MB ،به معنی تا حدودی بزرگ B ،به معنای بازرگ و  VBباه
معنی خيلای بازرگ هسات کاه تعاابير فاازی نرمااليزه شاده ضاريب
خودتنظيم را نشان میدهند.

جدول ) :) 2جدول قوانين اگر – آنگاه فازی برای ريب خودتنظيمي
خروجي کنترلي کنترلکننده  PIفازی پيشنهادی
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PS
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/∆Fتغييرات ∆F

VB

VB

VB

B

SB

S

ZE

NB

VB

VB

B

B

MB

S

VS

NM

VB

MB

B

VB

VS

S

VS

NS

S

SB

MB
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S
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S
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B
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VB

PS
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S

MB

B

B

VB

VB

PM

ZE

S

SB

B

VB

VB

VB

PS

قوانين فازی
رايب کنترلر

+
K3

ب

+

K1

ب
محاسبه
رايب کنترلر

فازی
زد ا

+

ب

فازی
ساز

-

K1

z-1

+

K2
Errore

z-1
ب

ريب خود

ب

تنظيم کنترلر

فازی
زد ا

-

R

پايگاه داده

محاسبه
ب
تنظيم کننده
خودکارکنترلر

ب

فازی
ساز

مکانيزم هوشمند
بروزرساني ريب
خودتنظيم کنترلر

سيستم مورد کنترل
Y

شکل ( :)8ساختار نحوه خودتنظيمي خروجي کنترلکننده  PIهوشمند پيشنهادی

خروجي واحد خودتنظيم

قوانين اگر-آنگاه نوشته شده در جدول  )2باهگوناه ای طراحای شاده
است که خروجی کنترلکننده در جايی که نياز اسات بازرگتار شاود،
تقويت کند و در جايی که نياز است کوککتر شاود ،تضاعيف کناد .از
طرفی ميزان تقويت و تضعيف مورد نظر روی فضای نرماال باين[]0-1
تعريفشده است .برای مثال به توضيح قاوانين نوشاتهشاده در ساتون
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شکل ( :)9توابع عضويت نرماليزه فازی زدای مورداستفاده برای

وسط میپردازيم زمانی که خطای فرکانس نزديک صفر است زمانی که
تغييرات خطای فرکانس نيز کم است که اين تغييرات کم مثبت باشاد
و که منفی  ،خروجی کنترلکننده بايد خيلی تقويت شود و زمانی کاه
تغييرات خطای فرکانس نيز متوسط و زياداست که اين تغييرات مثبت
باشد و که منفای ،باازهم باه دليال نباود خطاای فرکاانس ،خروجای
کنترلکننده نيز بايد تقويت شود.
بايد در نظر گرفت که برای اينکه خروجی کنترلکنناده تقويات شاود
بايد ضريب کنترلکننده بزرگتر شود ولای از طرفای ميازان تقويات و
تضعيف مورد نظر روی فضای نرماال باين [ ]0-1تعرياف شاده اسات
بنابراين ضريب نرماليزه زدای خروجی انتخابی در اينجا بايد بزرگتر از
حالت نبود آن باشد تا تقويت معنی داشته باشاد کاه هماانطور کاه در
ادامه آورده شده است ،اين اتفاق افتاده است.
همان طور که گفته شد ،تعيين ضرايب نرماليزهگر و نرماليزهزدای فازی
در عملکرد کلی کنترلکننده تاثير زيادی دارد .از طرفی کاون در ايان
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قوانين فازی
تنظيم کننده خودکارکنترلر

کنترلکننده PIهوشمند پيشنهادی ،بخش جديد خودتنظيم فازی نياز
اضافه شده است  ،نياز است تا ضرايب نرمااليزه گرهاا و نرمااليزه زدای
کنترلکننده پيشنهادی دوباره تغيير کنند که برای رسايدن باه پاساخ
بهينه  ،از الگوريتم بهينهسازی ازدحام ذرات يا هماان  PSOاساتفاده
شده است تا کنترلکننده پيشنهادی بتواند تااثير بهباودی خاودش را
نشان دهد .نحوه بهيناهساازی ضارايب نرمااليزهگرهاا و نرمااليزهزدای
کنترلکننده پيشنهادی نيز بهطور کامال در اداماه آورده شاده اسات.
همچنين در ادامه برای تنظيم خودکار ضرايب ورودی کنترلکننده PI
فازی هوشمند پيشنهادی ،يک سيستم فاازی طراحای شاده اسات تاا
ضرايب نرماليزه گر ورودی کنترلکننده پيشنهادی نياز مانناد ضاريب
خروجی آن ،خودتنظيم و هوشمند باشد .بارای ايان کاار متناساب باا
ميزان تغييرات بار مصرفکنندگان در ريزشبکه  ،ضارايب نرمااليزه گار
ورودی کنترلکننده پيشنهادی يعنی همان  K2و  K1بهصورت خودکار
تنظيم خواهند شد که نحوه انجام اين کار نياز در اداماه توضايح داده
خواهد شد.

 -4الگوريتم PSO
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در روش  ،PSOبرای هر ذره  ،iيک موقعيت  Xiو يک سرعت Vi

)1

)

 c 2 .rand 2 (.).(Gbest  X
)( t 1

)( t 1
i

X
 X  Vi
در رابطة فوق  Viسرعت اولياه هار ذره در فضاای جساتجو و Xi
) (t
i

بردار مکانی هر ذره است c1 .و  c2ضرايب با مقادير تصاادفی هساتند.
 Pbestبردارمکانی بهترين نقطة پيدا شده توسط ذره  iام اسات و Gbest
بردارمکانی بهترين نقطة پيدا شده توسط کل جمعيت است.
 c1و  c2ضاارايب يااادگيری يااا شااتاب در بااازه هسااتند c1 .را پااارامتر
شناختی و  c2را پارامتر اجتماعی ميگويند و اين ضراهب برابر  2در نظر
گرفته شده اند .به اين ترتيب الگوريتم  PSOقادر اسات در تکرارهاای
متوالی نقطة بهينه سراسری تابع مورد نظر را پيدا کند.

 -5شبيهسازیها
بلوک دياگرام مدل ريزشبکه مورد آزمايش در شکل  )5نشان دادهشده
است که در آن تجميع اثر تغييرات توانهای توليدی هرکادام از واحاد
های پراکنده و ذخيرهساز و ميزان تغييرات بار مصرفی مصرفکنندگان
در ريزشبکه را بر روی تغييرات فرکانس در ريزشبکه نشان مایدهاد و
همچنين توانهای نشان دادهشده در شکل بيانگر تغييرات توان واحد-
ها نسبت به نقطه کاری خود میباشند .هرکند که در بيشتر مطالعاات
فرکانسی ،از مدلهای خطی جهت تحليل رفتار سيستم اساتفاده مای-
شود ،اما برای بهبود مدل در نظر گرفته شده و نزديکتر شدن به پاسخ
واقعی ريزشبکه ،يک سری المانهای غيرخطی مانند محدودکنندهها و
تأخيرهای زمانی و باندهای مرده به مدل پاسخ فرکانسای اولياه اضاافه
شده که يکی از مهمترين محدوديتهای فيزيکای مرباوب باه ژنراتاور
ديزلی بوده ،که در اثر محدوديتهای مکانيکی و گرمايی ،هميشه باين
اتفاق افتادن اغتشاش و پاسخ به آن تأخيری وجود دارد .همچناين باه
دلياال وجااود فيلترهااای متفاااوت و کانااالهااای مخااابراتی ،در انتقااال
پارامترهای اندازه گيریشده به سيستمهای کنترلی نيز تأخيری وجاود
دارد .پس به خاطر داليل ذکرشده بلوکهای تأخيری به مدل سيساتم
اضافه شده است .منابع توليد دارای باند مردهای هستند که تا سيگنال
ورودی کنترلی به اين منابع ،به حد مشخصی نرسد ،فعال نخواهند شد.
همچنين افزايش يا کاهش توليد ديزل ژنراتور نيز محدود است کاه در
خروجی آن يک محدودکننده در نظر گرفته شده است .پاس مادل در
نظر گرفته شده در شکل  )5برای ريزشبکه ماورد آزماايش باا اضاافه
کردن بلوکهای غيرخطی برای در نظر گرفتن محدوديتهای ذکرشده،
دقيقتر شده است .در شکل  )5نحاوه قرارگياری کنتارل کنناده نياز
نمايش دادهشده است که مانند کنترل کننده افتای ديازل باه تنظايم
توان لحظهای آن کمک خواهد کرد .همچنين مقادير پارامترهای ماورد
استفاده در ريزشبکه مورد آزماايش در جادول  )3آورده شاده اسات.
توضيحات بيشتر در مورد اين پارامترها در [ ]20بيان شده است.

در نظر گرفته می شاود.اسااس روش  PSOدر معادلاه  )1نشاان داده
شده است.
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پياده سازی اين الگاوريتم نسابت باه بساياری از الگاوريتم هاای
تکاملی راحت تر بوده و سرعت همگرايی آن بيشتر است .در اين روش،
هر پلسخ احتمالی برای مساله ،يک پرنده در فضای جستجو اسات کاه
ذره نام دارد .هر ذره دارای يک مقدار شايستگی است که توساط تاابع
شايستگی مساله به دست می آيد .پرنده ای که به غذا نزديکتار اسات،
شايستگی بيشتری دارد .اين روش مانناد اکثار روش هاای جساتجوی
تکاملی ،با يک گروه از جواب هاای تصاادفی ذره هاا) جساتجو را باه
شکل موازی شروع می کند و سپس برای يافتن جواب بهينه در فضای
مساله ،با به هنگام کردن مکان ذره ها ،به جستجو ادامه می دهد .مکان
هر ذره در هر تکارار متااثر از دو عامال اسات .اولاين عامال ،بهتارين
مااوقعيتی اساات کااه اياان ذره تااا کنااون کسااب کاارده اساات و تحاات
عنوان Pbestاست و دومين عامل بهترين موقعيتی است که تا باه حاال
در همسايگی اين ذره کسب شاده اسات و تحات عناوان  Gbestاسات.
موقعيت هر ذره بر اساس اين دو عامل به هنگام می شاود .باه عباارت
ديگر اعضای جمعيت از طرفی موظفند موقعيات خاود را باا تبعيات از
بهترين عضو جمعيت ،در يک شعاع همسايگی ،تغيير دهند و از طارف
ديگر الزم است بهترين موقعيتی را که تا کنون شخصا تجربه کرده اناد
در حافظه خود نگهداری کرده و تمايلی نيز به سمت آن داشته باشند.
اين الگوريتم برای پياده سازی مفهوم فوق از دو متغيار سارعت و
مکان استفاده می کند .به عبارتی مکاان جدياد هار ذره باا توجاه باه
سرعت آن به دست خواهد آمد.

) ) Vi (t 1)  .Vi (t )  c1 .rand1 (.).( Pbest i  X i(t

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

4

)TFC (s

0/012

3

R

0/2

D
)2H (s

جدول( :)4رايب کنترل کننده  PIکالسيک

2

)TDEG(s

0/1

)TFESS(s

1/5

)TWTG(s

0/1

)TBESS(s

1/8

TPV

0/5

TAE

1

KWTG

0/6

Kn

1

KPV

-003330

KDEG

جدول ( :)5رايب نرماليزه گر و نرماليزه زدای کنترلر  PIفازی

0/01

KFC

-0/00333

KBESS

کالسيک

0/002

KAE
تاخير

-0/001

KFESS

0/07

Tgi

50ms

در ادامه سناريو های متفاوتی طراحی شده و پاسخ کنترل کننده-
ها برای هر سناريو در حالت تغييرات ناگهانی بزرگ افزايشی و کاهشی
بار مصرفکنندگان در ريزشبکه با يکديگر مقايسه شده است که تااثير
عوامل غيرخطی نيز بررسای شاده اسات  .شابيهساازیهاا در محايط
 MATLAB/Simulinkانجام شده اسات .در تماام ساناريوهاا پاساخ
کنترل کننده  PIمعمولی با کنترل کننده  PIفازی کالسيک و کنترلار
 PIفازی بهينه شده و خودتنظيم هوشامند پيشانهادی مقايساه شاده
است.
به منظور مقايسه نتايج عملکرد کنترل کنندههای ماورد نظار در
حاال ت مختلاف اناديس عملکاردی ميازان انتگارال انحاراف فرکاانس
ريزشبکه از ميزان نامی خود  ، )50HZبهصورت زير تعريف شده است:
)2
 f dt   f  50 dt
همچنين در تمام سناريوها ،ميزان رشد انديس عملکردی انتگرالی
فوق نيز برای کنترل کننده های ماورد نظار نشاان دادهشاده اسات و
مشاهده میشود که ميزان رشد اناديس عملکاردی انتگرالای فاوق ،در
حالتی که از کنترل کننده PIفازی بهينه شده و هوشامند خاودتنظيم
پيشنهادی استفاده شده است ،بهمراتب کمتر از دو کنترل کننده ديگر
است.در ادامه ضرايب و اقدامات موردنياز بدست آمده از طراحی کنترل
کننده هاای مختلاف باا روشهاای توضايح دادهشاده در قبال بارای
کنترلهای مختلف نيز آورده شده است.

 -1-5کنترل کننده  PIکالسيک

Ki
17/8

K3

Kp
87/5

K2

4/806

31/29

K1

0/0817

 -3-5کنترل کننده PIفازی بهينه و خودتنظيم
هوشمند پيشنهادی
کنترل کننده  PIفازی هوشمند پيشانهادی کاه سااختار آن نياز
بهطور کامل در بخشهای قبل آورده شده است ،نياز به تعيين ضارايب
نرماليزهگر و نرماليزهزدا برای عملکرد صحيح خود میباشد که در اينجا
برای رسيدن به پاسخ بهينه از الگوريتم هوشمند ازدحام ذرات يا همان
 PSOاسااتفاده شااده اساات کااه در فاياال  MATLAB/Simulinkبااا
اعمال تغييرات 0/1پريونيت بار و با استفاده از کمينه کردن معيار رابطه
 ،)1ضرايب نرماليزهگر و نرماليزهزدای بهينه در جدول  )6آورده شده
است.
جدول ( :)6رايب نرماليزه گر و نرماليزه زدای بهينه شده برای کنترل
کننده PIهوشمند پيشنهادی
K3

K2

K1

16/89

30

0/0442

با توجه به اينکه ساختار کنترل کننده پيشنهادی بهگونهای اسات
که ضاريب نرمااليزهزدای خروجای کنتارل کنناده  )K3را باهصاورت
خودکار متناسب با تغييرات فرکانس بهبود میدهد ،برای بهبود عملکرد
کنترل کننده در ميزان تغييرات متفاوت بار ،يک سيستم فازی طراحی
شده تا ضرايب نرماليزه گر  K1و  K2نيز متناسب با تغييرات بار ،بهبود
يابند که توابع عضويت و جدول قوانين سيستم فازی استفاده شده برای
اين منظور بهصورت زير در شکلهای 10تا  )12آورده شده است.

 -2-5کنترل کننده  PIفازی کالسيک
کنترل کننده  PIفازی کالسيک مورداستفاده که سااختار و تماام
جزهيات آن در بخشهای قبل بيان شده است ،نياز به تعياين ضارايب
نرماليزهگر و نرماليزهزدا برای عملکرد صحيح خود میباشاد کاه ساعی
شده تا آنجا که ممکن است ،اين ضرايب باهصاورت دساتی و باا روش

شکل( :)10توابع عضويت فازی ساز تغييرات بار برحسب پريونيت
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ضرايب مناسب کنترل کننده  PIکالسيک کاه باا اساتفاده روش
زيگلر-نيکولز و با اعمال تنظيمات دستی متناساب باا محادوديتهاای
غيرخطی موجود و شرايط مختلف کاری بهدستآماده ،در جادول )4
آورده شده است.
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جدول ( :)3مقادير پارامترهای ريزشبکه مورد شبيهسازی

سعی و خطا برای عملکرد مناسب کنترل کننده  PIفازی متناساب باا
شرايط مختلف کاری تعيين شود که ضرايب نرمااليزهگار  K1و  K2و
ضريب نرماليزهزدای  K3بدست آمده  ،در جدول  )5آورده شده است.

کدام در بازه معقول متغير باشند و در صورت حضور باندهای مارده باا
تاخير 50ميلیثانيه برابر 2/5سيکل ) وجود دارند ،بررسی شاده اسات
که در اين حالت کنترل کننده نيز بايد بتواند در حضور تغييرات شرايط
جاوی ماننااد ساارعت بااد و ميازان تااابش خورشايد و حضااور عواماال
غيرخطی مقاوم باشد.

 -1-4-5سناريو اول
شکل ( :)11توابع عضويت فازی زدای ريب رب شونده در نرماليزه
گر K1

نتايج بدست آمده در صورت حضور تغييرات ناگهاانی کاهشای و
افزايشی بار مصرفکنندگان که توان توليدی توربين بادی و خورشيدی

شکل ( :)12توابع عضويت فازی زدای ريب رب شونده در نرماليزه
گر K2

جدول( :)7قوانين فازی رابط بين توابع عضويت فازی ساز تغييرات بار
و توابع عضويت فازی زدای نرماليزه گرها

الف)
1.5

NG

SG

MG

BG

VBG

نرماليزه گر K1

1

NG

SG

MG

BG

VBG

نرماليزه گر K2

0.5

0

 -4-5سناريو های شبيهسازی
در سناريوی اول ،نتايج باه دسات آماده در حالات عادم حضاور
باندهای مرده و تاخير به صورت زيرآورده شده است .همچنين نتايج به
دست آمده در اين حالت با فرض اينکاه تاوان توليادی تاوربين بااد و
سلولهای خورشيدی ثابت است ،بيان شده است و ساپس در ساناريو
دوم در حالتی که توان توليدی توربين بادی و سالول خورشايدی هار
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فرکانس بدون کنترل کننده.
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بااا اسااتفاده از توابااع عضااويت مثلثاای شااکل اسااتفاده شااده در
شکلهای  )11و  ، )12کاه در آن ،تعبيار کيفای بهارههاای ضارب
شونده ،با تعابيری کون  NGبه معنی بدون تغيير SG،به معنای بهاره
تقويتی کوکک MG ،به معنی بهره تقويتی متوسط BG،به معنی بهره
تقويتی بزرگ و  VBGباه معنای بهاره تقاويتی خيلای بازرگ ،کمای
شدهاند و همچنين با استفاده از جدول قوانين فازی کاه در زيار آورده
شده است ،برای تغييرات متفاوت بار مصرفکنندگان در ريزشبکه ،بهره
های متفاوتی برای ضرايب نرماليزه گر  K1و  K2در نظر گرفتاه شاده
است تا بتواند هوشمندی بيشاتری باه کنتارل کنناده بدهاد و پاساخ
مناسبتر و بهينهتری در شرايط مختلف کاری از آن ديده شود.

ثابت باشند و باندهای مارده و بلاوکهاای تااخير حضاور ندارناد ،در
شکلهای  )13تا  )15آمده است .همچنين تماام مقاادير تاوانهاای
توليدی و مصرفی واحدها برحسب پريونيت هستند.
شکل  )13تغييرات بار را به صورت پلهای نشان میدهاد کاه باا
توجه به ظرفيت واحادها تغييارات پلاه ای باهگوناهای ايجادشاده کاه
تغييرات فرکانس قابلتوجهی ايجاد کند.
شکل  )14نيز نحوه تغييرات انديس عملکاردی تعرياف شاده در
رابطه  )1را برای سه روش مورداستفاده نشان میدهاد .هماانطور کاه
مشخص است کنترل کننده پيشانهادی فاازی دارای کمتارين ميازان
تغييرات انديس عملکردی می باشد که نشاندهنده عملکرد مناسب آن
است.

در نهايت شکل  )15نيز منحنی فرکانس شبکه را در اثر تغييرات
بار نشان میدهد که در اين شکل نياز مشااهده مایشاود کاه کنتارل
کننده پيشنهادی پاسخ مناسبی هم از نظر کم کردن بيشينه تغييارات
فرکانس و هم از نظر بازياابی فرکاانس در زماان کمتار دارای بهتارين
پاسخ است.

 -2-4-5سناريو دوم

شکل ( :)14تغييرات انديس عملکردی در سناريو اول.

شکل ( :)16تغييرات ناگهاني افزايشي و کاهشي بار در ريزشبکه

 -6نتيجهگيری
در اين مقاله يک کنترل کننده پيشنهادی بر روی واحاد ژنراتاور
ديزل ،خروجای توليادی آن را تغييار داده و باه کنتارل فرکاانس در
ريزشبکه که اغلاب دارای مشاکالتی مانناد اينرسای کام مناابع باود،
میپردازد.
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Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.15- No.3-Fall 2018

در اين سناريو نتايج به دست آماده در حضاور تغييارات ناگهاانی
کاهشی و افزايشی بار مصرفکنندگان و تغييرات توان توليدی تاوربين
بادی و سلول خورشيدی در بازه معقاول در حضاور عوامال غيرخطای
مانند باندهای مرده و تاخير موردبررسی قرار گرفته است .در اين حالت
کنترل کننده ها نيز بايد بتواند در حضور تغييرات شرايط جاوی مانناد
سرعت باد و ميزان تابش خورشيد مقاوم باشند .در اينجا کون تغييرات
بزرگ بار داريم ،تغييرات توان توربين باادی و سالول خورشايدی نياز
کند برابر شده است تا به عنوان اغتشاش ،قابلمقايسه با تغييرات بزرگ
بار باشند.
شکل  )16تغييرات بار را به صورت پلهای نشان میدهد که همانند
سناريوی قبل با توجه به ظرفيت واحدها تغييرات پلهای بهگونهای
ايجادشده که تغييرات فرکانس قابلتوجهی ايجاد کند.
همچنين تغييرات تصادفی توليدات تجديدپذير بادی و خورشيدی نيز
در شکل  ) 17آمده است .با توجه به اينکه اين شکل تغييرات توان
توليدی را نشان می دهد ،می تواند عددی منفی باشد.
شکل  )18نيز تغييرات انديس عملکردی تعريف شاده در رابطاه
 )1را برای سه روش مورداستفاده نشان میدهد .همانطور که مشخص
است کنترل کننده پيشنهادی فاازی دارای کمتارين ميازان تغييارات
انديس عملکردی می باشد که نشاندهنده عملکرد مناسب آن است.
در نهايت شکل  )19نيز منحنی تغييرات فرکانس شبکه را در اثر
تغييرات بار نشان میدهد که در اين شکل نيز مشااهده مایشاود کاه
کنترل کننده پيشنهادی پاسخ مناسبی هم از نظر کام کاردن بيشاينه
تغييرات فرکانس و هم از نظار کااهش زماان بازياابی فرکاانس ،دارای
بهترين پاسخ است.

 تغييرات فرکانس حول مقدار نامي خود در سناريو دوم در تغييرات ناگهاني بار:)19( شکل
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. تغييرات انديس عملکردی در سناريو دوم:)18( شکل

 فاازی هوشامندPI همچنين در ايان مقالاه ياک کنتارلکنناده
PI طراحی شده است که عملکردی کامالً فازی دارد و کنتارل کنناده
فااازی هوشاامند طراحاای شااده دارای ساااختار هوشاامندی اساات کااه
 در اين مقاله هادف کنتارل.قابلاعمال بر ساير سيستمها نيز می باشد
 با توجه به اينکه ريزشبکه مورد نظر شامل.فرکانس ريزشبکه بوده است
عوامل غيرخطی است که رفتار سيستم را هرکه بيشتر به رفتار واقعی
 ريزشبکه ماهيت غيرخطی دارد و به همين دليال،آن نزديکتر میکند
،از کنترل کننده فازی که عملکارد بهتاری در شارايط غيرخطای دارد
 در نهايات ضارايب بهيناه بارای کنتارل کنناده.استفاده شاده اسات
 نتاايج. باه دسات آماد اساتPSO پيشنهادی با استفاده از الگوريتم
شبيه سازیها شاامل تغييارات فرکاانس و تغييارات اناديس انتگرالای
 عملکرد مناسب کنتارل کنناده پيشانهادی را نشاان،انحراف فرکانس
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