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یـک معروف است، برای کنتـرل فرکـانس  )OFPID( بالدرنگ PID کننده فازیکنترل که به PID فازی مقاوم کنندهدر این مقاله، یک کنترل ده:یچک
در هر لحظه توسط  PID فازی کنندهکنترل ضرایبای است که گونهکننده پیشنهادی بهکنترل ای ارائه شده است. استراتژیجزیرهدر حالت ریزشبکه 

پیشنهادی کـه دارای سـرعت ) IDE( بهبودیافته تکامل تفاضلی الگوریتمکننده پیشنهادی، جهت بهبود عملکرد کنترل. شوندمنطق فازی تنظیم می
ضرایب، توابع عضویت، ضرایب وزنی قواعد و قواعـد  :پارامترهای آن شاملبرای تنظیم بهینه  یابی توابع غیرخطی است،همگرایی مناسبی برای بهینه

 بـا در OFPID کننـدهکنتـرل ننده در نقاط کار متفاوت، پارامترهایکمقاوم کنترلبهبود عملکرد . همچنین برای شوداستفاده میفازی در سه مرحله 
انگیزه اصـلی پیشـنهاد  .شوندتنظیم میبهینه صورت بهبا الگوریتم پیشنهادی  ریزشبکهای اجز  برخیمترهای پاراهایی بر روی نظرگرفتن عدم قطعیت

بهینـه فـازی  کنتـرلهای کنترلی و یافتن برای کاهش کنش IDE بهبودیافته های منطق فازی و الگوریتماین استراتژی کنترلی، در هم آمیختن ویژگی
دیزلی، فتوولتاییـک، واحدهای تولید پراکنده ژنراتور  :ریزشبکه مورد آزمایش، شامل نمودن عملکرد مقاوم کنترل فرکانس ریزشبکه است. هبرای برآورد

پاسـخ بـه تـر شـدن انرژی پراکنـده چـرخ طیـار و بـاتری اسـت. بـرای نزدیـک کنندهیرهواحدهای ذخ الکتروالیزر و توربین بادی و همراهپیل سوختی به
سـازی بـا اعمـال . نتایج شبیهانددر نظر گرفته شده کننده انرژیپراکنده و ذخیرهعوامل غیرخطی بر روی مدل منابع تولید ریزشبکه واقعی، فرکانسی 
-نسـبت بـه کنتـرل IDE یافتـه بهبـود مبتنـی بـر الگـوریتمپیشنهادی فرکانس  OFPID دهکنناسب کنترلـرد منـهای متفاوت، بیانگر عملکاغتشاش

  است. کالسیک PID فازیشده و بهینه PID هایکننده

  .تکامل تفاضلی بهبودیافته الگوریتم، PID فازی بالدرنگ کنندهفرکانس، کنترلریزشبکه، کنترل :یدیکل یهاواژه
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Abstract: In this paper, a robust fuzzy PID controller which is called online fuzzy PID (OFPID), for frequency control of an islanded 
microgrid is proposed. The proposed controller strategy is such that the fuzzy PID coefficients are automatically adjusted by fuzzy 
set theory at each time. To improve the performance of the proposed controller, the proposed improved differential evolution (IDE) 
algorithm which has suitable convergence speed in nonlinear functions optimization is used to optimal tune of its parameters 
including coefficients, membership functions, fuzzy rules weight and rules in three stages. To robust controller design in different 
operation points, the OFPID controller parameters is optimized by considering the uncertainties on some microgrid component 
parameters. The motivation for the proposed this control strategy is combination of fuzzy theory feature and IDE optimization 
algorithm to reduce control efforts and find better fuzzy system to achieve robust performance of microgrid frequency control. The 
test microgrid, is composed of distributed generation units such as diesel generators, photovoltaic, fuel cells with electrolyzer and 
wind turbine, as well as energy storage units such as flywheel and battery. In order to get closer to the frequency response of real 
microgrid, nonlinear factors on the distributed generation and energy storage sources have been considered. Simulation results by 
applying different disturbances show the good performance of the proposed OFPID controller than the optimized PID and classical 
fuzzy PID controllers. 
Keywords: Microgrid, frequency control, improved differential evolution algorithm, online fuzzy PID controller. 
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  مقدمه - ۱
هـای توزیـع، سـاختار جدیـدی تراکم منابع تجدیدپذیر انرژی در سیستم

واند ـتـده است. یک ریزشـبکه، مـیوجود آور  را به )MG( ١نام ریزشبکههب
شـود (ماننـد یـک ناحیـه شـهری صورت یک شبکه ولتاژ پایین تعریـف به

واحـد  یا یـک مرکـز صـنعتی) کـه چنـدین بـار،رکز خرید و کوچک، یک م
ریزشـبکه پراکنـده کوچـک بـه آن متصـل هسـتند.  تولید و ذخیره انرژی

 تواند در دو حالت اتصال به شبکه و ایزوله از شبکه اصلی عمل نمایـدمی
بـه شـبکه توزیـع، ) DG( ٢منابع تولیـد پراکنـدهاتصال تعداد زیادی  ].۱[

شود. برداری از شبکه میهای فنی در بهرهز چالشباعث ایجاد تعدادی ا
تواند عدم توانایی شبکه محلی برای تطبیق با تولید یکی از دالیل آن می

هـا و محاسـن یـک ریزشـبکه، تـرین ویژگـییکی از مهم]. ۲جدید باشد [
ای شـدن و عملکـرد مسـتقل آن اسـت. مزیـت جزیـره ایقابلیت جزیـره

اعتماد و کیفیت توان مشترکین واقـع در  شدن ریزشبکه، افزایش قابلیت
ریزشبکه است. در حالت اتصال به شبکه، فرکانس و توان ریزشـبکه تـابع 

حدها است؛ اما در حالت شبکه اصلی است و تنها نیازمند کنترل توان وا
شـود و نیازمنــد ای، فرکـانس و ولتـاژ ریزشـبکه دچـار نوسـان مـیجزیـره

شبکه از سیستم قـدرت، وظـایف و با جدا شدن ریز  کنترل مستقل است.
 ،. این وظـایف جدیـدیابدمیر حاالت عملکردی منابع موجود در آن تغیی

فرکانس، تقسیم مناسب توان بار بین تمام منـابع و کنترل ولتاژ و  :شامل
  .ها استپاسخ مناسب و سریع به تغییرات بار و سایر اغتشاش

د کلیـه مـوارد کننده برای ریزشبکه، بایـطراحی مناسب یک کنترل
کـار از پـیش  بایسـت در نقطـهزیر را پوشش دهد: سیسـتم مـیذکرشده 

شده یا در محدوده مطمئن از آن عمل نماید؛ توان اکتیو و راکتیـو تعریف
صورت بهینه انتقال یابد؛ پایداری سیستم باید حفظ گردد؛ قطـع به باید

منـابع  و اتصال مجدد ریزشـبکه بایـد بـدون نقـص باشـد؛ تـوان تولیـدی
بایست با توجه به مشارکت در بازار بـرق و تغییـر تـوان شـبکه می کوچک

هـا از بـاال اصلی بهینه گردد؛ بارها باید بر اساس حساسیت و اهمیـت آن
مثال تجهیـزات پزشـکی، یـک بـار بـا عنوانشوند (به بندیطبقه به پایین

گـردد)؛ در صـورت رخ دادن یـک خطـا، باالترین اهمیـت محسـوب مـی
 کار نماید و ه صورت ایزوله شروع ببتواند بهباید شبکه ریز 

ً
، سیسـتم نهایتـا

ــد ریزشــبکه را پشــتیبانی  ــرژی بای و همچنــین قابلیــت  نمــودهذخیــره ان
  .]٤، ٣اطمینان و بازده آن را افزایش دهد [

ــرل ــدهکنت ــلهکنن ــای سلس ــبکه ه ــی ریزش ــه مراتب ــطح  ب ــار س چه
  : ]٤[ اندبندی شدهدسته

نترل داخلی برای کنترل ولتاژ و جریان خروجی سطح صفر: حلقه ک -
  منابع.

های سطح صـفر کنندهکننده اولیه، مرجع کنترلسطح یک: کنترل -
  کنند.را تولید می

هـای کننده ثانویه، در سطح کنترلی بعدی بـا روشسطح دو: کنترل -
  کنند.سیستم نظارت می متفاوت بر

مدیریت  اصلی راسطح سه: پخش بار و ارتباط بین ریزشبکه و شبکه  -
  نمایدمی

ای، اغلـب از کنتــرل هـای جزیـرهجهـت کنتـرل فرکـانس ریزشـبکه
 هـاDG  فرکانس بـر روی مبـدل-بر اساس مشخصه افت توان اکتیو ٣افتی

، جهت کنترل فرکـانس ریزشـبکه از کنتـرل ]6، 5[ درشود. استفاده می
ــواع منــابع تولیــد پراکنــده موجــود در ریزشــبک ــر روی مبــدل ان ه افتــی ب

، یـک روش جدیـد بـرای ]٧[استفاده شده است. محمدی و همکـارانش 
کنترل فرکـانس ریزشـبکه بـا کنتـرل افتـی بـر روی مبـدل فتوولتاییـک و 

صـورت چنـد ه در آن، ریزشـبکه ولتـاژ پـایین بـهاند کـکار گرفته اتری بهب
وجـب بهبـود ریزشبکه مجازی در نظر گرفته شده است؛ این استراتژی م

، کنتـرل افتـی گشـتاور و ]٨[ . درکه شـده اسـتبریزشـ تنظیم فرکـانس
کار گرفته  هتوربین بادی ب توان بر روی مبدل ژنراتور دوسو تغذیه-فرکانس

، فرکانس ریزشبکه را با تکنیک رزرو ]٩[یونن و همکارانش در  شده است.
هدف سـوددهی اقتصـادی ریزشـبکه در یـک بـازار  و با )FCR( ٤فرکانس

FCR های ارتباطی چند بازار بـا این مقاله، بر روی جنبه اند؛هکار گرفت به
اسـت. در  بحـث نمـودههای کنتـرل اولیـه (متمرکـز و غیرمتمرکـز) حلقه

اولیــه فرکــانس (کنتــرل افتــی) بــا اهــداف کنتــرل  ، کنتــرل حلقــه]١٠[
تولیـد تـوان واحـدها  فرکانس ریزشبکه، کاهش آالیندگی و کاهش هزینه

ریزشـبکه را تحـت فرکـانس توانـد نمـیل افتـی، اسـت. کنتـر شدهانجام 
ای در حالـت جزیـرهنمـوده و بنـابراین خوبی کنترل به تغییرات شدید بار

 ،ایرای کنتــرل فرکــانس ریزشــبکه جزیــرهـدارد. بـــاسبی نـــارایی منـــکــ
 
ً
شود تـا نوسـانات فرکـانس کار گرفته می هحلقه کنترل ثانویه نیز ب معموال

و همکـارانش  نقشـبندی دید بار کـاهش یابـد.ریزشبکه تحت تغییرات ش
را عصـبی -دید مبتنی بر رهیافت فـازیـت جـ]، یک روش کنترل اف١١[

اند که با آموزش مناسب، داده پیشنهاد ایجزیرهدر حالت ریزشبکه برای 
در هنگام تغییرات شدید بار و یا خروج منابع تولید پراکنده از ناپایداری و 

 کند.یفروپاشی شبکه جلوگیری م
رل ثانویـه منظور کنتـرل فرکـانس ریزشـبکه از کنتـبه]، ١٣ ،١٢[ در

در ایـن  پراکنده استفاده شـده اسـت.منابع تولید  فرکانس بر روی مبدل
 در  ها وابسته به ساختار ریزشبکه است.کنندهها، عملکرد کنترلپژوهش

ای در تولیـد تـوان بـه سهم عمـده، برای شبکه هوشمندی که ]15، 14[
ارائـه  PIکننـده مقـاوم فرکـانس های بادی دارد، یک کنترلمک توربینک

ای تمرکـز بـر روی پایـداری عملکـرد ریزشـبکه ]،١٦شده است. مرجـع [
ــا پیــل  نمــوده اســت کــه از روش کنترلــی ترکیــب میکروتــوربین همــراه ب

یزشــبکه در حـل مشــکل سـوختی و الکتروالیــزر بـرای افــزایش توانـایی ر
نمایــد. حضــور نوســانات فرکــانس اســتفاده مــی دلیــل کیفیــت تــوان بــه

هـا، سـنکرونیزم و اینرسـی بـاالی آن دلیـل بـه ژنراتورهای سنکرون بزرگ
اما بـا رشـد واحـدهای تولیـد  نماید؛کنترل فرکانس ریزشبکه را آسان می

پراکنده توان، ممکن است یک ریزشبکه فاقد ژنراتور سـنکرون باشـد. در 
ریزشبکه بدون ژنراتـور سـنکرون بـر یک در کنترل ثانویه فرکانس،  ]،١٧[

، ]١٨[ روی مبدل منابع تولید پراکنده انجام گرفته اسـت؛ همچنـین، در
کنتـرل فرکـانس ریزشــبکه بـا اســتراتژی ژنراتـور ســنکرون مجـازی بــرای 

  ای و اتصال به شبکه پیشنهاد شده است.های جزیرهحالت
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فرکانسـی و  های ذخیره انرژی، نقش مهمـی را در پایـداریسیستم 
هـا در کنند. ایـن سیسـتمها ایفا میتعادل میان تولید و مصرف ریزشبکه

و در مواقع افـزایش بـار از  نمودهمواقع کاهش بار شروع به ذخیره انرژی 
و تعـادل میـان  کـردهبار اضـافی اسـتفاده  تأمینشده برای انرژی ذخیره

ضـروری فـراهم بارهای  تأمینتولید و مصرف در ریزشبکه را حداقل برای 
ــی ــد. م ــرل ]١٩[ درنماین ــرای کنت ــاتری ب ــرژی ب ــره ان ــتم ذخی ، از سیس

نوسانات فرکانس ریزشبکه استفاده شده است. در ایـن مقالـه، از هـر دو 
ی کنترلی اولیه و ثانویه بر روی مبدل بـاتری اسـتفاده شـده اسـت. حلقه

صـورت متمرکـز اعمـال هـای فرکـانس ریزشـبکه بـهکننـدهاغلب، کنترل
فرکـانس غیرمتمرکـز حلقه ثانویـه ]، ٢٠[ شوند. شفیعی و همکارانشیم

تـا در انـد کار گرفته هواحدهای تولید پراکنده ب یهمه ریزشبکه را بر روی
کـار  ها، واحدهای دیگر بـهکنندهصورت بروز مشکل در هر یک از کنترل

هـایی کـه بررسـی گردیـد، عوامـل خود ادامـه دهنـد. در اغلـب پـژوهش
ــ ــدلغیرخط ــدهی در م ــاظ نش ــبکه لح ــازی ریزش ــل س ــود عوام ــد. وج ان

 شدهپاسخ فرکانسی ریزشبکه به واقعیت تر شدن نزدیکب غیرخطی سب
سـانات و زمـان نشسـت فرکـانس سیسـتم فـزایش نوو عالوه بر آن باعث ا

های فازی برای کنترل فرکـانس کنندهبه همین دلیل، از کنترل شود.می
کننده فازی وابسته به لکرد مناسب کنترلعمشود. ریزشبکه استفاده می

تنهــا توابــع عضــویت ]، ۲۲، ۲۱ظـیم کلیــه پارامترهــای آن اسـت. در [تن
ضـرایب  ،] نیـز تنهـا۲۳در [. انـدکننده فازی فرکانس تنظیم شدهکنترل
  اند.بهینه شده سیستمفرکانس کننده کنترل کننده فازیکنترل

 شـامل واحـدهای تولیـدای در این مقاله، مدل فرکانسـی ریزشـبکه
ژنراتور دیزلی، فتوولتاییک، پیل سوختی و الکتروالیزر و تـوربین ( پراکنده

سـازی شـده پیـاده چـرخ طیـار و بـاتری)( کننـده انـرژیو ذخیره بادی)
تر شدن پاسخ فرکانسی ریزشبکه به ریزشـبکه واقعـی، است. برای نزدیک

موجـود در نسـبت بـه مـدل هـا DGبرخی عوامل غیرخطی بر روی مدل 
کنتـرل  ،. وجـود عوامـل غیرخطـیشـودمـیدر نظر گرفتـه ] ۲۴مرجع [

کننـده ین منظـور، یـک کنتـرلبـد ؛نمایـدفرکانس ریزشبکه را دشوار می
تکامـل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم  )OFPID(٥بالدرنگ  PID فازی

الگــوریتم  در طراحـی شــده اســت. بهبــودپیشــنهادی  )IDE(٦تفاضـلی 
سرعت همگرایی و قابلیـت جسـتجوی  شود کهاضلی سبب میتکامل تف

 یهـاکمینـهافتـادن در  و همچنین، امکان گیر فتهپاسخ بهینه افزایش یا
گونـه کـه نتـایج ایـن تغییـرات در بهبـود پاسـخ همان محلی کاهش یابد.

  ] بررسی شده است.۲۵-۲۶صورت جداگانه در مراجع [به DEالگوریتم 
کننـده کنتـرل ، ضرایببالدرنگصورت بهکننده پیشنهادی کنترل 
کننـده را بـر نمایـد تـا خروجـی کنتـرلمـی ای بهینـهگونهبهرا  PID فازی

همچنـین، بـا  ؛اساس پاسخ فرکانسی غیرخطی ریزشـبکه تنظـیم نمایـد
منظور عملکرد مقـاوم تغیر واحدهای تولید پراکنده و بهتوجه به طبیعت م

ا در کننده بسازی پارامترهای کنترلریزشبکه در نقاط کار متفاوت، بهینه
هایی بر روی برخی پارامترهـای ریزشـبکه انجـام قطعیتنظر گرفتن عدم

انگیزه اصلی برای پیشنهاد این اسـتراتژی کنترلـی، در هـم  گرفته است.
 PID کننـدهرلـاده کنتــسـ تارـهای منطق فازی و ساخـآمیختن ویژگی

 توجه داشت کـه عملکـرد بهینـه سازی آسان آن است. بایدپیاده دلیلبه
 :شـامل ،کننده فـازی، بسـتگی بـه تنظـیم مناسـب چهـار عامـلکنترل

  یب وزنی قواعد و قواعد فـازی دارد.اضرایب، توابع عضویت، ضر 
ً
 معمـوال

در ایـن  را کافی ای که دانش و تجربهتنظیم این عوامل توسط افراد خبره
ایـن عوامـل  ه تنظـیم کلیـهکـگیـرد؛ امـا ازآنجـاییزمینه دارند انجام می

و زمـان زیــادی اســت،  هـای مکــررتوسـط افــراد خبـره نیازمنــد آزمــایش
سـازی بـرای بهینـهپیشـنهادی  IDEدر ایـن مقالـه، از الگـوریتم  بنابراین

جهـت کـاهش کـنش کنترلـی و یـافتن  OFPIDکننده پارامترهای کنترل
در  ریزشبکه کننده بهینه فازی برای بهبود عملکرد کنترل فرکانسکنترل

پارامترهـای  زیـاد تعـداد بـا توجـه بـهشـود. استفاده می ایحالت جزیره
ضـرایب وزنـی قواعـد و  (ضـرایب، توابـع عضـویت، OFPIDکننده کنترل

پارامترهــای بهینــه تنظــیم بــرای کــاهش بـار محاســباتی ، قواعـد فــازی)
تنظیم ضـرایب و توابـع  -۱شامل  کننده پیشنهادی در سه مرحلهکنترل

انجـام  قواعـد فـازیتنظیم  -۳تنظیم ضرایب وزنی قواعد و  -۲یت، عضو
]، مشابه این عمل بدون تنظیم ضرایب در سه ۲۷که در مرجع [ گیردمی

 مرحله انجام گرفته و نتایج 
ً
کننـده فـازی مطلوبی برای یک کنتـرل نسبتا

سـازی بـا در نظـر گـرفتن اغتشاشـات نتـایج شـبیهحاصل شـده اسـت. 
، شـار تـابش خورشـید و سـرعت بـاد، عملکـرد زشـبکهری متفاوت در بـار
 PIDکننـده را نسبت به کنتـرل OFPIDکننده پیشنهادی مناسب کنترل

فـازی  کننـدهکنتـرل و IDEو  PSOهـای با الگوریتم شدهبهینهکالسیک 
PID ــه دهنــد.نشــان مــی کالســیک ــوآوری طــورب ــه خالصــه ن هــای مقال

  از: اندعبارت

بـا اسـتفاده از  بالدرنـگ PID فـازیکننـده طراحـی کنتـرل -الـف
 الگوریتم بهبودیافته تکامل تفاضلی

کننده پیشنهادی در سه مرحله تنظیم بهینه پارامترهای کنترل -ب
تنظیم ضرایب وزنی قواعد  -۲تنظیم ضرایب و توابع عضویت،  -۱شامل 

ی روش تمنظــور کــاهش بــار محاســـباتنظــیم قواعــد فــازی بــه -۳و 
 .پیشنهادی

نابع تولید پراکنـده دن عوامل غیرخطی بر روی مدل ملحاظ کر  -ج
جهـت نزدیـک  مسـئلهقطعیـت انرژی و همچنین عـدم یکنندهو ذخیره

  شدن رفتار ریزشبکه به یک ریزشبکه واقعی

 سازی ریزشبکهمدل - ۲
ایـن   نشـان داده شـده اسـت 1ر شـکل د ]،24[ مطالعهمورد ریزشبکه

ماننـد: ژنراتـور دیزلـی، پانـل اي شامل منابع تولیـد پراکنـده ،ریزشبکه

کـه انـرژي اسـت خورشیدي، توربین بادي، پیل سوختی و الکتروالیـزر 

 تـأمینمورد نیاز آن براي تولید هیدروژن از توان تولیدي توربین بادي 

منابع ذخیره انرژي مانند: باتري و چرخ طیار شامل شود و همچنین می

  اند.شده دادهشرح الف ضمیمه است. اطالعات ریزشبکه در 
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  : ریزشبکه مورد مطالعه١شکل 

های خطی جهت تحلیل رفتـار اغلب در مطالعات فرکانسی، از مدل
فرکانسـی ر شـدن بـه پاسـخ تـشود، اما برای نزدیکسیستم استفاده می

های غیرخطـی بـه مـدل فرکانسـی عنصر ای ازمجموعهریزشبکه واقعی، 
  شوند.یریزشبکه اضافه شده که در ادامه شرح داده م

 شـود کـه گـاورنر تـا محـدودهموجـب مـی )GDB( 7باند راکد گـاورنر -1
ــی  ــر غیرخط ــین اث ــی عمــل نکنــد. همچن مشخصــی از اخــتالل فرکانس

زنی باند راکد، تمایل بـه ایجـاد نوسـانات سینوسـی مانـدگار بـا دوره پس
 )١( معادلـهثانیه دارد. تابع تبدیل گاورنر همراه با بانـد راکـد بـا  ٢تناوب 

  ].۲۵[شود دل میم

)1(  
0.2

0.8
( )

1g
gi

G s
T s

s






 

را نشــان  )GRC( 8، مـدل تـوربین بــا محـدودیت نـرخ تولیـد٢شـکل  -2
هــای اشــباع، سیســتم مــوردنظر را دهــد؛ در نظــر گــرفتن محــدودهمــی

نشسـت کنـد. همچنـین باعـث افـزایش نقطـه اوج و زمـانغیرخطی می
بت بــه حالــت خطــی تغییــرات فرکانســی در مقابــل اغتشاشــات بــار نســ

  ].۲۶[شود می

  
 ]٢٦[ GRC: مدل غیرخطی توربین با ٢شکل 

 عامل غیرخطی دیگری که  -٣
ً
هـا در در مـدل فرکانسـی ریزشـبکه عموما

های مربـوط بـه وسـایل کنندهشود، تأخیر زمانی و محدودنظر گرفته می
ای در ساز انرژی است که سبب کنـدی پاسـخ و ایجـاد بانـد مـردهذخیره
  شود.ها به نوسانات فرکانس میالعمل آنعکس
، مدل فرکانسی ریزشبکه مورد آزمایش را با عوامل غیرخطـی بـر ٣شکل 

دهـد. در ایـن روی برخی منابع تولید و ذخیره انرژی پراکنده نشـان مـی
فرکـانس ریزشـبکه در  OFPID کننده فازیشکل، محل قرارگیری کنترل

ی مـدل فرکانسـی سیسـتم در حلقه ثانویه نیز مشخص اسـت. پارامترهـا
 پیوسـت جدر سـازی عناصـر ایـن ریزشـبکه جزییات مـدل الف وضمیمه 

ورودی است که به سیستم  سهسیستم دارای  این است.داده شده شرح 
  شوند.اعمال می

عنـوان ورودی پانـل ) اسـت کـه بـهPVϕورودی اول: شار تابش خورشید (
گـام وقـوع اغتشـاش خورشیدی است که ورودی آن در حالت نرمال و هن

  نیز نمایش داده شده است.

 مدل فرکانسی ریزشبکه با در نظر گرفتن عوامل غیرخطی: ٣شکل 
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عنـوان تـابع ورودی محاسـبه دوم: سرعت باد است که این نیز بـهورودی 
شود. مقدار این کمیـت نیـز ) توربین بادی اعمال میWPتوان مکانیکی (

هـای مختلـف نمـایش داده شـده مشابه شار تابش خورشید برای حالـت
  است.

صـورت پریونیـت تحـت ) است که بـهΔPL( باراضافهورودی سوم: میزان 
  شود.های مختلف به کل سیستم اعمال میاغتشاش

  بالدرنگ PID کننده فازیکنترل ساختار -3

های مبتنـی بـر منطـق فـازی، اسـتفاده کنندههای اخیر، کنترللدر سا
خـود اختصـاص داده را در زمینه کاربردهای صـنعتی بـه وسیع و کارایی

دلیل ساختار  بردها، برای کنترل سیستم قدرت بهمیان این کاردر . است
بـه دلیـل (فـازی  هـایکنندهتوان از کنترلها میغیرخطی و پیچیده آن

  بهره گرفت. )های غیرخطیکارایی و سازگاری با سیستم
ــکل  ــرل۴در ش ــاختار کنت ــده ، س ــیم و  OFPIDکنن ــتراتژی تنظ اس

در ایــن  نشـان داده شــده اســت. IDEتوســط الگــوریتم پارامترهـای آن، 
الگـوریتم  تـأثیرخور  بر روی ژنراتـور دیزلـی و شکل، سیستم کنترلی پس

کننـده نمـایش داده شـده پیشنهادی در تنظیم بهینه پارامترهای کنترل
صورت تفاضل فرکانس سیستم بـا فرکـانس کننده بهورودی کنترل است.

اتـور دیزلـی اعمـال کننـده بـه ژنر شود و خروجی کنترلمرجع اعمال می
و قواعد فـازی اولیـه  ۵همچنین، توابع عضویت اولیه در شکل  گردد.می

برای هر متغیر ورودی و  توابع عضویت اند.نمایش داده شده ۱در جدول 
 صورت مجموعه هفت تابع مثلثی انتخاب شده است.خروجی به

 الگوریتم بهبودیافته تکامل تفاضلی - ۴
توسـط  ١٩٩٥ن بـار در سـال ینخسـت، )DE(9 یتم تکامـل تفاضـلیالگور

 ن مسـابقهیتم در نخسـتین الگـوریـشـد. ا یمعرف] ۲۷[س یاستورن و پرا

 یبعد س در کاریمقام اول را کسب کرد. استورن و پرا IEEE یسازنهیبه
تم یعملکـرد الگـور ،یار متنوعیبا استفاده از توابع محك بس ]،۲۸[خود 

سـه کردنـد. یمقا یسـازنـهیبه یهان روشیاز مشهورتر یخود را با تعداد
. مراحـل اسـت DE تمیالگور یدهنده برترها نشانآن یهاشیج آزماینتا

ه داده ارائـ ]٢٨[در  تـربا جزییـات بـیش اجرای الگوریتم تکامل تفاضلی
  شده است.

 OFPID کنندهی متغیرهای کنترل: قواعد فازی اولیه برای همه۱جدول 

PL PM PS ZR NS NM NL de     e 

PL PL PL PL PM PS ZR NL 
PL PL PL PM PS ZR NS NM 
PL PL PM PS ZR NS NM NS 
PL PM PS ZR NS NM NL ZR 
PM PS ZR NS NM NL NL PS 
PS ZR NS NL NL NL NL PM 
ZR NS NM NL NL NL NL PL 

 IDE الگوریتم با OFPID کنندهساختار و استراتژی تنظیم پارامترهای کنترل: ٤شکل 

 OFPID کننده: توابع عضویت کنترل٥شکل 
(NL:Negative Large, NM:Negative Medium, NS:Negative Small, 

ZR:Zero, PS:Positive Small, PM:Positive Mesium, PL:Positive Large) 
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منظـور افـزایش بـهل تفاضـلی بهبـود الگـوریتم تکامـدر ایـن مقالـه 
بـا ایجـاد ینـه سراسـری سرعت همگرایی و افزایش قابلیت جستجوی به

 ، انتخاب بردار والـدایجاد جمعیت اولیه، جهش تغییراتی در چهار بخش
توضـیح داده  گیـرد کـه در ادامـهصورت میروزرسانی ضریب جهش هو ب

  خواهند شد.
ذره در  NP پـس از مقـداردهی ،]٢٩[الف) ایجاد جمعیت اولیه: مطابق 

ایجـاد  )۲معادلـه (از ذره دیگـر بـا اسـتفاده  OP محـدوده مجـاز، تعـداد
ذره محـدوده بـین تـرین بـزرگذره اولیه را در  OP، . این معادلهشوندمی

) maxVar( و کـران بـاالی) minVar( بـا کـران پـایین) iX( شـدهاولیه تولید

 هـدف سـپس بـا محاسـبه تـابع کنـد.سازی انتخاب میمتغیرهای بهینه

ــرای ــه NP، ذره NP+OP ب ــر ب ــذره بهت ــت اولی ــوان جمعی ــاب عن ه انتخ
ــه ســبب مــیمــی ــهشــود. ایــن مرحل ــه ب نحــو شــود کــه مقــداردهی اولی

تری صورت گیرد و امکان یافتن پاسـخ بهینـه سراسـری افـزایش مطلوب
  یابد.می
)2(   min maxi NP iX Var Var X     

ــن   ذرات iX، انتخــاب متغیرهــا محــدوده ،maxVarو  minVar ،رابطــهدر ای

  ت هستند.ذرا شماره i و اولیه تولیدشده

گیـرد مـیانجـام ) ٣( رابطـهجهش: بهبود در مرحله جهـش مطـابق  ب)
]٢٩.[  

)3(  1 2, 1 , ,( )i G tb r G r GV X F X X      

صورت تصادفی که بهای است بهترین ذره در میان سه ذره، tbX که در آن
. در این مرحلـه، فراینـد جهـش در جهـت بهتـرین ذرات اندانتخاب شده

زایش سـرعت همگرایـی در رسـیدن بـه گیرد که سبب افـوالد صورت می
  .شودپاسخ بهینه می

نـوع جمعیـت، منظـور افـزایش تخاب بردار والد: در این مرحله بـهانت ج)
بـردار والـد نسـل قبـل،  ذره بهتر از میان NP صورتانتخاب بردار والد به

  شود.یافته انتخاب میجایی و نسل جهشنسل حاصل از عملیات جابه
بار تولید، ضریب پس از هر  ]،٣٠[ب جهش: مطابق روزرسانی ضریهب د)

شـود تـا بـا افـزایش تعـداد تولیـد و روزرسانی مـیهب )٤جهش با معادله (
تری رخ دهد و نزدیک شدن به پاسخ مناسب، عمل جهش با ضریب بزرگ

  قابلیت جستجوی بهینه افزایش یابد.
)4(  2f 2i 2i 1(Gen) [(F F )( / ) F ]   

  

F (Gen)m
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F Gen Gen  
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د تعـدا رکثاو حـد ، شـماره تولیـدبه ترتیب maxGen و Gen، روابطدر این 
پیوسـت در  μ و 2iF ،2fF هـایثابتهستند. مقادیر  IDE الگوریتم تولید

  اند.آورده شده ب

برای کنترل بالدرنگ  PID کننده فازیطراحی کنترل -5
 IDEفرکانس ریزشبکه با الگوریتم 

ضرایب، توابـع  انتخاب مناسبمطلوب، الزمه طراحی یک سیستم فازی 
عضویت، ضرایب وزنی و قواعد فازی مناسب اسـت کـه ایـن امـر نیـاز بـه 

شــناخت صــحیح و دقیــق از فیزیــک سیســتم موردمطالعــه، تجربیــات و 
تعــداد زیــاد پارامترهــای  بــا توجــه بــه]. ٣١[مشــاهدات قبلــی دارد 

تنظـیم  ،هـای مربـوط بـه سیسـتمو نیز پیچیـدگی OFPID کنندهکنترل
طـور همزمـان دارای بـار محاسـباتی زیـاد بـوده و به کلیه پارامترهابهینه 

بـا توجـه بـه تحقیقـات و تجربیـات  رو، در این مقالهمنطقی نیست. ازاین
انتخاب بهینه ضرایب، توابـع عضـویت،  گرفته در این زمینه، تنظیمانجام

کـه در  گیـرددر سه مرحله صورت مـی ضرایب وزنی قواعد و قواعد فازی
ذکـر اسـت کـه برخـی از پارامترهـای  الزم بـه شوند.ادامه شرح داده می

کننده پیشنهادی شامل نوع، تعداد توابع عضـویت، منطـق فـازی کنترل
برخی  ] و۲۸[شده (ممدانی) و سایر پارامترها مطابق مرجع به کار گرفته

  اند.صورت تجربی انتخاب شدهدیگر به

 توابع عضویت فازیمرحله اول: تنظیم ضرایب و  - ۱- ۵
 ،´pK شـامل دارای پـنج ضـریب OFPID کننـده، کنترل٤مطابق شکل 

iK´ ،dK´ ،α و  از ـه مجـدحدوـازی در مــکه همزمان با توابع عضـویت فـ
 منظـور کـاهش تعـداد متغیرهـایبـه شـوند.تنظـیم مـیصورت بهینـه به

 ، در این مقاله به هـر تـابع عضـویت یـکسازی توابع عضویت فازیبهینه
 شود.اختصاص داده می) ٥(شکل  )٦معادله ( صورتبه متغیر 

)6(  

2
, , , 0,

3 3
2

,  
3 3

(

),

x x
NL x NM NS ZR

x x
PS PM PL x

      

  

 

  سازی است.بیانگر متغیر بهینه x در معادله فوق،

 مرحله دوم: تنظیم ضرایب وزنی قواعد فازی - ۲- ۵
برای هر قاعده یک ضریب وزنـی در نظـر گرفتـه شـده کـه بخش، در این 

کننـده آن قاعـده را در پاسـخ نهـایی کنتـرل تأثیرگـذاریمیزان اهمیت و 
توان زمینه را بـرای کارگیری این نوع کدگذاری، میهنماید. با بتعیین می

اد قواعد فـازی را نیـز حذف قواعد غیرضروری فراهم کرده و به نوعی تعد
زیرا در صورت صفر شدن ضریب وزنی هر قاعده، آن قاعـده  بهینه نمود،

توان آن را از مجموعـه قواعـد واهد داشت و میبر پاسخ نهایی نخ تأثیری
. اهمیت این روش در ایـن اسـت کـه عـالوه بـر بهبـود ]۳۱[حذف نمود 

عـداد ، تتـأثیربیکننـده فـازی، بـا حـذف برخـی قـوانین عملکرد کنتـرل
تر خواهـد شـد و عمـل کم )تنظیم قواعد فازیمتغیرها در مرحله بعدی (

  ذیرد.پنحو بهتری صورت می یابی بهبهینه

 مرحله سوم: تنظیم قواعد فازی - ۳- ۵
قوانین کدگذاری،  اعد منطق فازی نیازمند این است کهتنظیم نمودن قو

 فازی، به هـر منظور کدگذاری قوانینو سپس کدگشایی شوند. به ظیمتن

شود. ابتـدا، (عدد مثبت صحیح) اختصاص داده می قانون یک شاخص
  شود.تبدیل می T به مبنای )٧معادله (هر عبارت منطقی مطابق 

)7(  1
1(m ) |ni iT Max 
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تعـداد عبـارت منطقـی و تعـداد  بیشـینهبرابـر  به ترتیب im و T که در آن
تـرین ام هستند. در این تبدیل، به پایینi عبارت منطقی مربوط به متغیر

عبارت منطقی عـدد صـفر و بـه بـاالترین عبـارت منطقـی، تعـداد توابـع 
آمده دستشود. سپس، اعداد بهصاص داده میعضویت منهای یک اخت

ل ـتبدیـ )٨ادله (ـمعـدد صـحیح مثبـت مطـابق ـک عـه یـب Tای ـنـدر مب
  شوند.می

)8(   
1

( 1

1
1

)                 0,1, ,
n

n i
i

i
i iLL T mI


 





   

عنـوان یـک ر با قانون فازی مربوطه است و بهشاخص متناظ I که در آن،
ی مجموعـه شـود. کدگشـایسازی روی آن عملیات انجام میمتغیر بهینه

  داده شده است. )٩( عکس مراحل فوق است که در معادله قوانین فازی

)9(  
(i 1) 1(i 1)

(n 2 i) 1
[I . ] T |ni

T
L T

T

   
 


 

 
 
  

 

  ].٣٢[که در آن، [.] نشانگر جزء صحیح است 
پیشنهادی، با توجه بـه اینکـه هـر متغیـر خروجـی  کنندهدر کنترل

قواعـد  با توجه به جـدولابراین رای هفت تابع عضویت مثلثی است، بندا
 ٤٩فازی مشخص است که تعداد قواعد فازی بـرای هـر متغیـر خروجـی 

سـازی عدد است. آشکار است که اگـر بـه هـر قاعـده یـک متغیـر بهینـه
سازی بـرای هـر سـه متغیـر اختصاص داده شود، تعداد متغیرهای بهینه

اما با روش پیشـنهادی فـوق، تعـداد متغیرهـای  شود،عدد می ١٤٧برابر 
سـازی یابد و با این روش، بهینهعدد کاهش می ٤٩ه تعداد سازی ببهینه

  گیرد.طور مؤثرتری انجام میبه

 تابع هدف - ۴- ۵
 سـازیعامل بسـیار مهمـی در فراینـد بهینـه ،انتخاب تابع هدف مناسب

 IDE توابع هدف متفاوت سبب نمایش رفتار متفاوتی در الگوریتم است.

 OFPID کننـده فـازیتـرلمنظور بهبود عملکرد کنبنابراین، به شود.می

و مناسب انتخاب و بهینه شوند. نح شنهادی، بایستی پارامترهای آن بهپی
بایـد تـابع  OFPID کننـدههمـین خـاطر بـرای طراحـی بهینـه کنتـرلبه

بـرداری را که نقـاط کـار مختلفـی از بهـره استفاده شود ارزیابی مناسبی
  گیرد. برای کنترل فرکانس ریزشبکه در بر 

ــک ــب ی ــهریزش ــی ب ــای  که واقع ــبکه، خط ــار ریزش ــرات ب ــل تغیی دلی
سازی سیستم و تغییر سـاختار ریزشـبکه، شـامل انـواع متفـاوتی از مدل
سازی برای تحلیـل عملکـرد کنتـرل نتایج شبیهشود. ها میقطعیتعدم

دهـد کــه از بـین پارامترهــای فرکـانس ریزشـبکه موردمطالعــه نشـان مــی
، giT ،tT ،degK ،DT ،D ،H، fessK هـای، پارامتر ۳شـده در شـکل دادهنشان

fessT ،bessK و bessT ــأثیر ــ ت ــتم دارد.هب ــی سیس ــزایی در عملکــرد کنترل  س

منظور کاهش زمان نشست و حداکثر فـراجهش در این مقاله، به بنابراین
 ،کننـده پیشـنهادیعملکـرد مقـاوم کنتـرلو  نوسانات فرکانس ریزشبکه

مجمـوع مربعـات ار (بدترین حالت) ترین مقدصورت بزرگبه Jتابع هدف 

بـرای پـنج حالـت بـا  )ISTSE( زمان در مجموع مربعات انحراف فرکانس
در  %-30و  %-20 ،%-10، %0، %+10 ،%+20 ،%+30هــایقطعیــتعــدم

از  ،bessT و giT ،tT ،degK ،DT ،D ،H ،fessK ،fessT ،bessK مترهــــــــایاپار 
  ست.شده ا انتخاب )١٠مطابق معادله (مقادیر نامی 
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ــه ــه مرحل ــر س ــرای ه ــنهادی ب ــدنمای روش پیش ــیم  رون ــه تنظ بهین
(تنظـیم بهینـه  پیشـنهادی بالدرنگ PID کننده فازیپارامترهای کنترل

ضرایب و توابع عضویت، تنظیم بهینه ضرایب وزنی قواعد فازی و تنظـیم 
با در نظـر گـرفتن عوامـل  ایفرکانس ریزشبکه جزیره بهینه قواعد فازی)

نمـایش  ۶شـکل  در IDE الگـوریتم وسـیلهها بهقطعیتغیرخطی و عدم
شوند در مرحله یک، ضرایب و توابع عضویت تنظیم می .داده شده است

صورت ثابـت برای مرحله دوم به آمده از مرحله اول،دستهو پارامترهای ب
د فـازی تنظـیم ـاعـشوند و در این مرحلـه ضـرایب وزنـی قوقرار داده می

آمده دستهشوند. در نهایت در مرحله سوم با قرار دادن پارامترهای بمی
سازی قواعد فازی در مرحلـه صورت ثابت، به بهینهبه از مرحله اول و دوم

سـازی بـا توجـه بـه ایـن شـکل، مراحـل بهینـهسوم پرداخته شده است. 
ن در مراحـل زیـر تـواپیشنهادی را مـی DFPID کنندهپارامترهای کنترل

  خالصه نمود:
  سازی پاسخ فرکانسی ریزشبکهمدل -۱
  )۲با استفاده از معادله ( OP نیز و NP ایجاد جمعیت اولیه -۲
سـازی سـازی بـا توجـه بـه مرحلـه بهینـهقرار دادن متغیرهـای بهینـه -۳

   :)۱۰و محاسبه تابع هدف با معادله ( OFPID کنندهکنترلمترهای پارا
  ل: تنظیم ضرایب و توابع عضویت فازیالف) مرحله او

  ب) مرحله دوم: تنظیم ضرایب وزنی قواعد فازی
  ج) مرحله سوم: تنظیم قواعد فازی

الف) و (ب) سازی برای موارد (ذکر است که، متغیرهای بهینه الزم به
انتخـاب شـده ] ۰ ۱ی در محـدوده [صـورت تجربـ(مراحل اول و دوم) به

ــه ( ا اســتفادهو نیــز بــرای مرحلــه ســوم بــاســت  ) در محــدوده ۸از معادل
  است. محاسبه شده] ۰ ۱۶۸۰۶[
  عنوان بردار والد.ذره بهتر به NP انتخاب -۴
بـرای ایـن  ۳انجام فراینـد جهـش بـر روی ذرات والـد و تکـرار مرحلـه  -۵

  ذرات.
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برای این  ۳جایی بر روی ذرات والد و تکرار مرحله انجام عملیات جابه -6
  ذرات.

ــین ذرات والــد، ذرات حاصــل از جهــش و  NP بانتخــا -۷ ذره بهتــر از ب
  عنوان ذرات والد نسل بعد.جایی بهذرات حاصل از جابه

کـه شـرط توقـف الگـوریتم صـورتیبررسی شرط توقـف الگـوریتم: در  -۸
روزرسـانی ضـریب جهـش بـا (رسیدن به حداکثر تکرار) برقرار نباشد، بـه

از سـر گرفتـه  ۵سازی از مرحله ینهگیرد و مراحل به) انجام می۴معادله (
شـده د تولیـدـصورت، بهترین ذره از میـان ذرات والـشود. در غیر اینمی

 شود.انتخاب می OFPID کنندهعنوان پاسخ نهایی طراحی کنترلبه

  سازینتایج شبیه - ۶
کننـده پیشـنهادی شـامل ضـرایب، توابـع عضــویت، پارامترهـای کنتـرل

رفتن ـظر گــا در نــبـ IDE ا الگـوریتمـازی، بــوانین فــب وزنی و قــضرای
سـازی بـا بهینـه. شـوندتنظیم مـیقطعیت در پارامترهای ریزشبکه، عدم

ان کـاهش زمـ منظـور کـاهش خطـای حالـت مانـدگار،هبـ، Jتـابع هـدف 
 ١/٠انــدازه بــار پلـه بـه ناشـی از اغتشـاش نشسـت و حـداکثر فــراجهش

  .انجام شده استپریونیت 
جهـت تنظـیم پارامترهـای  IDE سـازیبهینـه ریتمپارامترهای الگـو

ـــرل ـــدهایکنت ـــیک PID کنن ـــمیمهدر  OFPID و کالس ـــف  ض داده ال
 پیشـنهادی OFPID کنندهسازی پارامترهای کنترلنتایج بهینه .اندشده

 نشان ۷شکل تکرار در  ۵۰صورت مقادیر تابع هدف طی در سه مرحله به
کننـده در کنتـرل سـازیبهینـه مراحل تأثیراند. در این شکل، داده شده

شود. اغلب در حلقه ثانویه کنتـرل خوبی مشاهده میبه تابع هدفبهبود 
شـود. اسـتفاده مـی PID و PI هـای کالسـیککننـدهفرکانس، از کنترل

ها بـرای سـاختار غیرخطـی ریزشـبکه مناسـب کنندهعملکرد این کنترل
سنجی عملکـرد منظور صحتزیرا دارای پاسخ کندی هستند. به نیست،
ــا کنتــرلپیشــنهادی OFPID کننــدهکنتــرل  PID کننــده، عملکــرد آن ب

 فـازی کننـدهو کنتـرل PSO و IDE هایالگوریتمشده با کالسیک بهینه

PID  شود.مقایسه میکالسیک  
  

  

 در OFPID و کالسـیک PID هـایکنندهشده کنترلضرایب بهینه

در  OFPID کننـدهشده مربوط بـه کنتـرلضویت بهینه، توابع ع۲جدول 
فـازی مربـوط بـه متغیرهـای تناسـبی،  شـدهو نیز قواعد بهینـه ۳جدول 

انـد. در ایـن نمـایش داده شـده ۴-۶هـای انتگرالی و مشتقی در جـدول
شود که سه عدد از قواعد فـازی در مرحلـه تنظـیم ها مالحظه میجدول

انـد. همچنـین، سـطح ذف شـدهضرایب وزنی فازی بـا ضـریب صـفر حـ
انـد. در ایـن شـکل ، نمایش داده شـده۸بعدی قواعد فازی در شکل سه

بعـدی قواعـد رایب وزنی قواعد فازی بـر سـطح سـهشود، ضمالحظه می
  اند.گذاشته تأثیر

  هاکنندهشده برای کنترلبهینهضرایب  :۲جدول 
PID (PSO) PID (IDE) OFPID (IDE) Parameter 

۳۱۳۱/۰  ۷۲۹۱/۰  ۳۴۳۸/۰  K´p 

۲۴۲۱/۰  ۰۶۳۳/۰  ۱۷۹۵/۰  K´I 

۵۸۸۳/۰  ۴۰۳۳/۰  ۸۲۹۵/۰  K´D 

---  --- ۸۶۹۳/۰  α 

--- --- ۸۳۴۴/۰  β 

 
 IDE شده توابع عضویت فازی با الگوریتممقادیر پارامترهای بهینه: ۳جدول 

type  Membership Function x 

Input 
Error  ۰۸۰۴/۰  

Rate of Error ۵۰۰۴/۰ 

Output 
Proportional ۶۶۶۱/۰ 

Integral ۸۳۵۵/۰ 
Drivative ۵۶۴۴/۰ 

 
  )PK( شده برای خروجی تناسبیقواعد فازی بهینه: ۴جدول 

PL PM PS ZR NS NM NL de     e 

NS NM PS --- NS PL NL NL 
NM ZR NL NL NM PL NL NM 
NL PL PM NS PL PS ZR NS 
--- PS PS ZR PS NL NL ZR 
NS PM NM NL --- PL NS PS 
PS PL PS ZR ZR PL PM PM 
PL NS NM NL ZR PS NL PL 

 
  )iK( شده برای خروجی انتگرالیقواعد فازی بهینه: ۵جدول 

PL PM PS ZR NS NM NL de     e 
ZR PS PS --- NL PL NL NL 
NM PL NM NL NL NS PL NM 
PM NM PM PS NL PM ZR NS 
--- ZR PS ZR ZR NS NL ZR 
NS PM PM NM --- ZR NS PS 
PS PM ZR NS ZR PL PM PM 
PL NS NM NL ZR PL NL PL 

  

  

  

  

  

سازی پارامترهای ینه: مقادیر تابع هدف برای سه مرحله به٧شکل 
 IDE الگوریتم با OFPID کنندهکنترل
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  )dK( شده برای خروجی مشتقیقواعد فازی بهینه: ۶جدول 

PL PM PS ZR NS NM NL de     e 
NS NS PS --- NS PL NL NL 
NM NS PS PM NL NL NS NM 
PL ZR PM PM PL NL ZR NS 
--- NM PS ZR PS NL NL ZR 
NS PM NS NM --- NL NS PS 
PS PS PS PS ZR PL PM PM 
PL NS NM NL ZR ZR NL PL 

  

  

ــبیه ــایج ش ــرلنت ــرد کنت ــنجش عملک ــرای س ــازی ب ــدهس ــای کنن ه
ها شده در بخش قبلی برای کنترل فرکانس ریزشبکه با اغتشاشطراحی

 گیرد.سناریو انجام می چهارهای متفاوت در قطعیتو عدم

 سناریو اول - ۱- ۶
به ریزشبکه اعمـال  پریونیت ۱/۰اندازه های ببار پلهدر این سناریو، اضافه

هـای های نرمال و بـدترین حالـتسازی برای حالتشود. نتایج شبیهمی
و بـا از مقـدار نـامی  %30 قطعیـتقطعیت در پارامترها یعنی عـدمعدم

، PSO و IDE هـایالگوریتم شده بابهینه PID هایکنندهعملکرد کنترل

 شـده بـابهینه OFPID کنندهو کنترلکالسیک  PID کننده فازیکنترل
انــد. همچنــین نمــایش داده شــده ۹-۱۱هــای شــکلدر  IDE الگــوریتم

حـداکثر فـراجهش و ، ISTSE () شامل ،حوزه زمانسازی نتایج شبیه
مشخصه  ذکر است که الزم به آورده شده است. ۷جدول  زمان نشست در

   محاسبه شده است.درصد  ۲زمان نشست با معیار 

 

شده برای خروجی تناسبی، بعدی قواعد فازی بهینه: سطح سه٨شکل 
 OFPID کنندهانتگرالی و مشتقی کنترل

 ی ریزشبکه به اغتشاش بار پله باپاسخ فرکانس - سناریو اول: ١٠شکل 

 عدم قطعیت در پارامترها ازمقادیر نامی %+۳۰

پاسخ فرکانسی ریزشبکه به اغتشاش بار پله برای  - سناریو اول: ٩شکل 
  حالت نرمال
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هـای پاسـخ فرکانسـی ریزشـبکه در حالـت گونه کـه در شـکلهمان
کننده شود، عملکرد کنترلهای متفاوت دیده مینرمال و با عدم قطعیت

OFPID کننـده فـازی تـر از کنتـرلپیشنهادی، مناسبPID  کالسـیک و
PID هــا، برتــری شــده اســت. همچنــین در ایــن شــکلکالســیک بهینــه

مشـهود  PIDدر تنظـیم ضـرایب  PSOنسـبت بـه  IDEعملکرد الگـوریتم 
است. وجود عوامـل غیرخطـی در مـدل برخـی اجـزای ریزشـبکه سـبب 

در  PIDکننـده شـده و کنتـرل تـرشود که سـاختار ریزشـبکه پیچیـدهمی
عملکـرد  PIDکننـده فـازی کنترل نوسانات فرکـانس، نسـبت بـه کنتـرل

پیشنهادی، با توجـه بـه  OFPIDکننده مناسبی نداشته باشد. اما کنترل
رفتار غیرخطی ریزشـبکه در هـر لحظـه، ضـرایب تصـحیح مناسـب را بـه 

ایب شـود ضـر کنـد و سـبب مـیاعمال می OFPIDکننده ضرایب کنترل
OFPIDو نوسـانات فرکـانس ریزشـبکه را  تطبیقی تنظیم شده صورت، به

سـازی ایـن سـناریو، مالحظــه خـوبی کنتـرل نماینـد. در نتـایج شـبیهبـه
در  معتنابهیپیشنهادی، باعث کاهش  OFPIDکننده شود که کنترلمی

 ویـژهنشست فرکانس ریزشبکه شـده اسـت، بـهحداکثر فراجهش و زمان 
تـر م دارای عدم قطعیت است. بـرای نمـایش مناسـبکه سیست هنگامی

د بهبــود هریــک از مشخصــات ـی زمــان، درصــبهبــود مشخصــات حــوزه
شده نسبت بـه بالدرنگ بهینه PID کننده فازیی زمان برای کنترلحوزه

 OFPIDکننـــده شـــده و کنتــرلکالســـیک بهینــه PIDکننــده کنتــرل
در ایـن شده اسـت.  نمایش داده ۱۲ای شکل کالسیک، در نمودار میله

نمودار، درصد بهبود در مشخصات حوزه زمان شـامل، مجمـوع مربعـات 
کننـده خطا در مربـع زمـان، حـداکثر فـراجهش و زمـان نشسـت کنتـرل

OFPID شده با الگوریتم بهینهIDE کننده پیشنهادی) نسبت بـه (کنترل
PID شده با الگوریتم بهینهPSO کننـده پیشـنهادیبا رنگ آبـی، کنتـرل 

بـا رنـگ سـبز و همچنـین،   IDEشـده بـا الگـوریتم بهینـه PIDنسبت به 
کالسیک با رنگ  OFPIDکننده پیشنهادی نسبت به درصد بهبود کنترل

در ایـن نمـودار بهبـود مشخصـات حـوزه قرمز نمایش داده شده اسـت. 
هـا در نقـاط کننـدهکننده پیشنهادی، نسبت به دیگر کنترلزمان کنترل
 کار متفاوت 

ً
  مشهود است. کامال

که های فرکانسی ریزشبمشخصات حوزه زمان پاسخ - : سناریو اول۷جدول 
های مختلفکنندهبا کنترل  

Uncertainty 
Controller Parameter %-۳۰ %+۳۰ Normal 

۳۹۰۸/۳۴  ۶۶۴۱/۳۹  ۰۱۲۱/۳۶  PID (PSO) 

ISTSE 
۷۰۶۱/۲۷  ۱۵۰۶/۳۴  ۸۲۱۳/۲۷  PID (IDE) 

۲۷۲۸/۱۲  ۷۴۲۱/۱۸  ۲۸۰۴/۱۰  OFPID 

۸۹۶۸/۱۱  ۷۹۸۴/۸  ۶۸۱۷/۸  OFPID (IDE) 

۰۵۲۷/۰  ۰۷۹۶/۰  ۰۶۸۸/۰  PID (PSO) 

OverShoot (Hz) 
۰۰۳۴/۰  ۰۳۱۸/۰  ۰۲۲۱/۰  PID (IDE) 

۰۲۰۳/۰  ۰۲۳۹/۰  ۰۱۳۸/۰  OFPID 

۰۰۳۰/۰  ۰۰۷۰/۰  ۰۰۲۰/۰  OFPID (IDE) 

۹۷۷۳/۹  ۲۳۰۲/۱۱  ۷۲۷۰/۱۰  PID (PSO) 

Settling Time (s) 
۲۷۲۵/۸  ۲۳۰۲/۱۱  ۶۰۳۸/۱۰  PID (IDE) 

۱۷۳۶/۷  ۳۰۸۶/۱۲  ۹۲۰۷/۹  OFPID 

۰۶۱۸/۴  ۳۲۱۲/۶  ۱۶۰۷/۵  OFPID (IDE) 

 OFPID کنندهدرصد بهبود مشخصات حوزه زمان کنترل: ١٢شکل 

 هاکنندهت به دیگر کنترلپیشنهادی نسب

ه اغتشاش بار پله با ـیزشبکه بپاسخ فرکانسی ر - سناریو اول: ١١شکل 
 قطعیت در پارامترها ازمقادیر نامیعدم %-۳۰ قطعیتعدم
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و  ۹-۱۲هـای سازی سـناریوی اول در شـکلنتایج شبیه با مشاهده
هـای کننـدهنظرات زیر را در مورد عملکرد کنترلتوان نقطه، می۷جدول 

  بیان نمود: ایدر حالت جزیره رکانس ریزشبکهف
ـــرل - ۱ ـــدهعملکـــرد کنت ـــه OFPID کنن ـــبت ب  پیشـــنهادی نس

 PID هـایننـدهککالسـیک و کنتـرل OFPID کننـدهکنتـرل

 تر است.شده مناسبکالسیک بهینه
حـداکثر فـراجهش و زمـان نشسـت ، ISTSE ترین مقداربیش - ۲

  ت.+ رخ داده اس۲۰برای حالت با عدم قطعیت 
تـری را در تنظـیم پیشنهادی، کـارایی مناسـب IDE الگوریتم -3

کننده با ساختار غیرخطـی ریزشـبکه بهینه پارامترهای کنترل
 دارد.

نقــش ، OFPID کننــدهپارامترهــای کنتــرل تنظــیم بهینــه -4
 سزایی در بهبود عملکرد آن دارد.هب

 یو دومسنار - ۲- ۶
بر سرعت بـاد و شـار تـابش  ،١٣شکل  در این سناریو، اغتشاشی مطابق

شود که تغییرات توان واحدهای مربوطـه نیـز در ایـن خورشید اعمال می
ش شـده بـر شـار تـاب. اغتشاش وارد]۳۳[ شکل نمایش داده شده است

 شار تابش خورشـید از مقـدار =s10t خورشید به این صورت است که در

 pu2/0 بـه مقــدار، =s50t و در کــاهش یافتـه pu1/0 بـه pu15/0 اولیـه

شده به سرعت باد نیز به این صورت است یابد. اغتشاش واردافزایش می
 در و کاهش یافته m/s5/4 به m/s5/7 سرعت باد از، =s90t که در زمان

s130t= هب m/s10 یابد. پاسخ فرکانسی ریزشبکه بـا اعمـال افزایش می
داده  نشـان ١٤شـکل هـا در کننـدهکنتـرل رای همـهـها بـاین اغتشاش

 OFPID يفـاز کننـدهبرتـری عملکـرد کنتـرل ،اند. در ایـن سـناریوشده

کـردن نوسـانات هـای دیگـر در میـرا کننـدهشده نسبت به کنتـرلتنظیم
 شود.می مشاهدهی خوبس ریزشبکه بهنفرکا

 یو سومنارس - ۳- ۶
ای بار، اغتشـاش بـاری سازی تغییرات لحظهمنظور مدلدر این بخش به

نشــان داده شــده بــه  ١٥شــکل  صــورت قطــار پــالس نــامنظم کــه دربــه
ها و نحـوه تعقیـب بـار در کنندهشود. عملکرد کنترلریزشبکه اعمال می

هـا متوجه ریزشبکهداده شده است. تغییرات بار همواره  نشان ١٦شکل 
کننده ریزشبکه باید توانـایی میـرا نمـودن سـریع نوسـانات است و کنترل

تـرین زمـان را در کـم تـوان فرکانس ناشی از عدم تـوازن تولیـد و مصـرف
ترین نوسان داشته باشد. در این سناریو نیز برتری عملکرد ممکن و با کم

هـای دیگـر کننـدهشـده نسـبت بـه کنتـرلبهینـه OFPID کننـدهکنترل
کننده پیشنهادی پس از هر تغییر کنترلبا استفاده از شود. مشاهده می

 تـرین زمـانتـرین نوسـان و در کـمبـا کـمبار، تغییرات فرکـانس سیسـتم 
ــت ــ نشس ـــه حـــب ـــالت ع ــردد درحــالیرمیـادی سیســتم ب ــه گ  بــاک

تـری بـوده و دیرتـر های دیگر، فرکانس دارای نوسانات بیشکنندهکنترل
  گردند.لت عادی برمیبه حا

شده به سرعت باد و شار تابش های اعمالاغتشاش - سناریو دوم: ١٣شکل 
 های خروجی متناظرخورشید و توان

 پاسخ فرکانسی ریزشبکه به تغییرات سرعت باد و شار تابش خورشید - سناریو دوم: ١٤شکل 
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  سناریو چهارم - ۴- ۶
کننـده منظور آزمایش نهایی پایداری سیستم با کنتـرلبه در این سناریو،

صورت همزمـان اعمـال های سناریوی اول و دوم بهپیشنهادی، اغتشاش
کننـده در بـدترین زمـودن مقـاوم بـودن کنتـرلآاند. همچنین برای شده

اعمـال  %+۳۰قطعیـت ت عـدمـظر تحــورد نــای مـهاشـت، اغتشـالـح
، بر سرعت بـاد و شـار ۱۷های مورد نظر مطابق شکل . اغتشاششودمی

طور کـه همان بار پله اعمال شده است. فهتابش خورشید و همچنین اضا
ریزشبکه تحت این شرایط  پاسخ فرکانسی، نشان داده شده ۱۸در شکل 

دیگـر از برتـری نسـبی هـای کنندهبسیار مطلوب بوده و نسبت به کنترل
  برخوردار است.

  گیریجهینت
پایـداری  تـأمینتوازن میان تولید و مصرف توان اکتیو، عامـل اصـلی در 

کـه  PID کننده فـازیفرکانسی ریزشبکه است. در این مقاله، یک کنترل
 کنتـرل فرکـانس برایمعروف است،  بالدرنگ PID کننده فازیکنترل به

ــبکه ــره ریزش ــت جزی ــد ایدر حال ــنهاد ش ــرلپیش ــاختار کنت ــده . س کنن
تغییرات ای است که ضرایب آن در هر لحظه با توجه به گونهپیشنهادی به

عملکـرد ایـن  یابنـد.مـی تنظـیمسیستم، توسـط منطـق فـازی  فرکانس
بیانگر آن اسـت کـه بـا توجـه بـه  ،تحت اغتشاشات مختلفکننده کنترل

ــرای کنتــرســاختار غیرخطــی و پیچیــده ریزشــبکه انس ایــن ل فرکــهــا ب
کننـده کنتـرل سازی اسـت.راحتی قابل پیادهریزشبکه مناسب بوده و به

ای بـا انـواع منـابع یک ریزشـبکه جزیـره کنترل فرکانس پیشنهادی برای
شـدن منظـور نزدیـکانجـام شـد. بـه کننده انرژیو ذخیره پراکنده یدتول

ز عناصـر آمده با نتایج واقعی، عوامل غیرخطی به برخـی ادستهپاسخ ب
ــد ــال ش ــبکه اعم ــرایریزش ــرل . ب ــرد کنت ــود عملک ــدهبهب  OFPID کنن

سـازی ضـرایب و در سـه مرحلـه (بهینـه کلیه پارامترهای آن، پیشنهادی
سـازی بهینـه سـازی ضـرایب وزنـی قواعـد وتوابع عضویت فـازی، بهینـه

کنترلی و یافتن سیستم فازی بهتر،  هایبرای کاهش کنش قواعد فازی)
صـورت بهینـه تنظـیم شـدند. یافته تکامـل تفاضـلی بـهبهبودبا الگوریتم 

 یـابیهـای توانمنـد در بهینـهالگوریتم تکامل تفاضلی، یکی از الگـوریتم

 پاسخ فرکانسی ریزشبکه به اغتشاش قطار پالس بار - سناریو سوم: ١٦شکل 

خورشید،  شده به شار تابشهای اعمالاغتشاش - سناریو چهارم: ١٧شکل 
 سرعت باد  و بار شبکه

صورت شده به ریزشبکه بهاغتشاش بار اعمال - سوم سناریو): ١٥شکل (
 قطار پالس نامنظم
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با یابی آن توابع غیرخطی و پیچیده است که در این مقاله،  قابلیت بهینه
کــارایی منظـور افــزایش ییراتــی بهبـود داده شــد. همچنـین بــهیجـاد تغا

کننـده بـا ، طراحی کنتـرلبرداریمختلف بهرهدر نقاط کار کننده کنترل
ز پارامترهای ریزشـبکه انجـام هایی در برخی اقطعیتدر نظر گرفتن عدم

 بـرای . شـودمقـاوم  ،کننده پیشنهادی به تغییرات نقاط کارتا کنترل شد
برای تنظیم  PSO عملکرد آن با الگوریتم، IDE الگوریتم کاراییسنجش 

سـازی در ایـن سناریو اول مقایسه شدند که نتایج شـبیه در PID ضرایب
سـازی نتایج شبیه. ده برتری الگوریتم پیشنهادی استدهنبخش، نشان

تنظـیم بهینـه پارامترهـای  ناسـبم تـأثیردر سناریوهای متفاوت، گویای 
در عملکـرد آن نسـبت بـه  پیشـنهادیبالدرنـگ  PID فازیکننده کنترل

ــرل ــدهکنت ــازی کنن ــیککال PID ف ــرلو  س ــدهکنت ــیک PID کنن  کالس
  .است PSO و IDE هایشده با الگوریتمتنظیم

  میضما

  پیوست الف: اطالعات سیستم

  : مقادیر پارامترهای مدل فرکانسی ریزشبکه مورد آزمایشجدول الف

Value Parameter Value Parameter 

۶/۱  Kae ۳ R  (Hz/pu) 

۵/۰  Tae  (s) ۰۱۲/۰  D  (Hz/pu) 

۲/۱  Kfc ۱۶۶۷/۰  2H  (pu s) 

۴ Tfc  (s) ۳/۱  Kdeg 

۸/۱  Kpv ۲ Tdeg  (s) 

۱ Tpv  (s) ۳/۰  Tt   (s) 

۱/۱-  Kfess ۳/۰  Tgi  (s) 

۱/۰  Tfess  (s) ۱ Kwtg 

۳/۱-  Kbess ۵/۱  Twtg  (s) 

۱/۰  Tbess  (s) ۶/۰  Ka 

برابر تعـداد ضـرایب، تعـداد  به ترتیب  RNو  CN ،MN، WN، در این جدول
 کننـدهویت، تعدادضرایب وزنی و تعداد قواعد مربوط به کنترلتوابع عض

 .است PID فازی
 

 ]۲۴:  اطالعات الکتریکی ریزشبکه مورد مطالعه [جدول ب
Load (kW) Rated Power (kW) 

۲۱۰ 
 

Load 1 
 

۱۰۰ WTG 

۳۰ PV 

۷۰ FC 

۲۰۰ Load 2 

۱۶۰ DEG 

۴۵  FESS 

۴۵ BESS 

 IDE سازیتم بهینهپیوست ب: اطالعات الگوری

 IDE سازیبهینه : پارامترهای الگوریتمججدول 

Value Parameter Value Parameter 

8/0  F1t 5 NC 

5/0  F2i 5 NM 

5/1  F2f 50 NW 

4 μ 50 NR 

6/0  CR 50 Npop 

5/0  CRmin 50 OP 

9/0  CRmax 50 Genmax 

  سازی پاسخ فرکانسی ریزشبکهمدل - پیوست ج

و  یبررسـ يبـا زمـان دارد. بـرا ریـو متغ یرخطـیغ یعتیطب زشبکه،یر

نسـبت بـه اغتشاشـات کوچـک بـار  زشـبکهیر یپاسخ فرکانسـ لیتحل

موجود  هايکینامیاستفاده نمود. د ستمیس شدهیاز مدل خط توانیم

 +%٣٠قطعیت تحت عدم شبکهپاسخ فرکانسی ریزشبکه به شار تابش خورشید، سرعت باد  و بار  - سناریو چهارم :١٨شکل 
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 هــای ولتـاژ و زاویــهدر پاسـخ فرکانسـی ریزشــبکه در قیـاس بــا دینامیـک
هـا از چنـد ثانیـه تـا چنـدین ی آنبسیار کندتر بـوده و محـدوده چرخانه

سـازی رفتـار فرکانسـی سیسـتم قـدرت دقیقه است؛ بنابراین بـرای مدل
نسـبت بـه  کـه شودتری استفاده مینسبت به اغتشاشات، از مدل ساده

ها بسـیار سازی انواع دیگر دینامیکهای موجود برای تحلیل و مدلمدل
زمینـه بررسـی رفتـار  گرفتـه در. در اغلـب مطالعـات انجاماسـتتر ساده

فـاز فرکانسی ریزشبکه، منابع تولید پراکنده با تابع تبدیل مرتبه اول پـس
  ].۳۳شوند [مدل می کلی زیر صورتبه

  الف) انحراف توان و تغییرات فرکانس سیستم
کـل  بایست تـوان تولیـدیجهت حفظ پایداری یک سیستم مستقل، می

سیسـتم برابـر باشـد. ایـن طور مؤثری با تـوان کـل بارهـای متصـل بـه به
*استراتژی با اختالف بین توان مورد تقاضای مرجـع 

sP  و تـوان تولیـدی
  است: مطابق رابطه زیر sPکل 

*                          )                        1-ب(
e s sP P P                                        

نمایــد بنــابراین رات تــوان تغییــر مــیکــه فرکــانس بــا تغییــازآنجــایی
  گردد.) تعیین می۲-ب( رابطهبا   تغییرات فرکانس

e                                             )         2-ب(

sys

P
f

K


                                                                   

کـه دلیـل ایـن است. بـه صه فرکانسی سیستمثابت مشخ sysK، که در آن
بین تغییرات فرکانس و انحراف توان یـک تـأخیری وجـود دارد، بنـابراین 
تابع تبدیل بـرای تغییـرات فرکـانس سیسـتم برحسـب انحـراف فرکـانس 

  ) مشخص گردد.۳-ب( رابطهتواند با پریونیت می

       )   3-ب(
 

1 1
1

sys
e sys sys

fG
P D sMK sT


  
 

                                                                                         

ترتیب، ثابت اینرسـی و ثابـت میرایـی معـادل  به Dو  M در معادله فوق،
  ].۳۳ریزشبکه هستند [

  ژنراتور دیزلی ب)
ژنراتور دیزلی همانند توربوژنراتورهای حرارتی، مجهز به سیسـتم تـوربین 

 روابـطترتیب بـا  و گاورنر به دل مرتبه اول ژنراتور، توربینو گاورنر است. م
  اند.) داده شده۶-ب) و (۵-ب( )،۴-ب(

(s)                   )   4-ب(
1

DEG DEG
DEG

DEG

K P
G

sT f


 
 

                                                                                   

                                         )    5-ب(
1(s)

1g
i

G
sTg




                                                                         

                                         )        6-ب(
1(s)TurbG

sT
                                                                            

برابــر ضــریب و ثابــت  بــه ترتیــب DEGT و DEGK، در معـادالت فــوق
برابر ثابت  به ترتیب T و giT زمانی تابع تبدیل معادل ژنراتور دیزلی و نیز

  ].۳۳زمانی مربوط به گاورنر و توربین ژنراتور دیزلی هستند [
  

  هاDG مدل سایر ج)

) داده شـده ۷-ببا معادله ( هاDG یرسا تابع تبدیل مرتبه اول مربوط به
  است.

(s)                                     )    7-ب(
1

DG
DG

DG

K
G

sT
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