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 بارهای پراکنده در. توان الکتریکی تولید میگردد، با بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در ریزشببببکه به عنوان یکی از منابع انرژی پراکنده:چکیده
 نو سانات طبیعی میزان توان تولیدی با انرژیهای. منف صل از شبکة سرا سری قدرت از ریز شبکهها خدمات دریافت مینمایند/حالتهای مت صل به
 منطق، در مقالهی حا ضر در پا سخ به این چالش. عملکرد کنترلگرهای کال سیک را ت ضعیف مینمایند،تجدیدپذیر و نامعینیهای سی ستم قدرت
 الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین بهینهی مقادیر نامی پارامترهای کنترلگر و. را محاسبه میکندPI فازی مقدار لحظهیی پارامترهای کنترلگر
. محدوده پارامترهای پایدارساز کنترلگر پیشنهادی با قضیه خاریتانوف تعیین میشود.محدودۀ توابع عضویت سیستم فازی پیشنهادی بهکار میرود
 بازایPI  تعداد نو سانات و زمان ن ش ستِ تغییرات فرکانس طرح کنترلی پی شنهادی با کنترلگر، فراجهش و فروجهش،RMS مقای سهی معیارهای
 مقاوم، شبیه سازیها با در نظر گرفتن عدمقطعیتهای پارامترهای سی ستم. عملکردِ بهتر ِ کنترلگر پی شنهادی را تایید مینماید،تغییرات بار مختلف
.بودن کنترلگر پیشنهادی را نشان میدهد
 منطق،PI  کنترلگر، قضیه خاریتانوف، ریشه میانگین مربعات تغییرات فرکانس، ریزشبکه جزیرهیی، الگوریتم رقابت استعماری:واژههای کلیدی
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Abstract: Renewable energies are used by micro grid (MG) to produce electrical power. Scatered loads receive service from MG in
both Island and Grid connected operation modes. Uncertainties of power system and natural deviations of power produced by renewable
energies attenuate the performance of classic controllers. In this paper, fuzzy system determines the parameters of PI controller in
response to this challenge. The Imperialist competitive algorithm (ICA) optimizes the nominal values of controller parameters and the
membership functions of the proposed fuzzy system. The interval of the proposed controller parameters are determined by Kharitonov's
theorem to ensure the stability of the closed loop system. Comparison of RMS, overshoot and undershoot, number of oscillations, and
settling time of the frequency deviations of the proposed control scheme with two other controllers in several load changes demonstrates
the better performance of the proposed controller. Considering the uncertainties of system parameters proves that the proposed
controller is robust.
Keywords: Fuzzy logic, imperialist competitive algorithm (ICA), Kharitonov's theorem, microgrid, PI controller, root mean square
(RMS) of frequency deviation.

1395/09/13 :تاریخ ارسال مقاله
1395/11/03 :تاریخ اصالح مقاله
1396/04/26 :تاریخ پذیرش مقاله
 فاطمه جمشیدی:نام نویسنده مسئول
. گروه مهندسی برق-  دانشکده مهندسی-  دانشگاه فسا-  بلوار معلم-  فسا-  فارس-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

Serial no. 85

 /1060مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

 -1مقدمه
تولیدات پراکنده و حضببور ریزشبببکهها به دلیل پیشببرفت تکنولوژی،
محدودیت بازار برق و مسایل محیط زیست رشد چشمگیر داشته است.
در چند سال گذ شته ،افزایش قابل مالحظهی م صرف انرژی الکتریکی،
چالشهایی همچون ناکافی بودن سببوخت فسببیلی ،گرمایش جهانی و
هزینهی گزاف راهاندازی نیروگاه را برای واحدهای تولیدِ سی ستم قدرت
ای جاد نموده اسبببت .اسبببت فاده از م نابع تول ید پراک نده ) 1(DGبرای
برطرفسبببازی نگرانی های محیط زیسبببتی ،بهبود قابل یت اطمی نان و
افزایشِ عر ضهی سی ستمهای قدرت در محیطهای خ صو صی ،پی شنهاد
گردیده است .استفادهی مناسب از منابع پراکنده نیازمند استانداردهای
زیادی ا ست ،به این دلیل کن سر سیوم  ،2CERTSریز شبکه را اجتماعی
از تعدادی بار و منبع کوچک بهصبورت سبیسبتم کوچکِ تولیدکنندهی
همزمان برق و گرما تعریف کرد ] .[1منبعهای اصلی توان در ریزشبکه،
وا حد های تول یدی کو چک با ظرف یت چ ند ده کیلو وات در سببب مت
مصببرفکننده میباشببند که به صببورت منابع تولید پراکنده به شبببکه
متصببل هسببتند .منابع تولید پراکنده ،3CHP ،توربین بادی ،منبع زمین
گرمایی ،سلول خورشیدی ،سلول سوختی ،میکروتوربین همراه با عناصر
ذخیرهکنندهی انرژی مثل باتری ،چرخ طیار و خازن انرژی میباشبببند.
بهرهبرداری از منبع های انرژی نو ،بهعنوان واحد تول یدی جانشبببین در
سیستمهای قدرت مدرن ،این سوال را مطرح میکند که این منبعها در
کنار واحدهای تولیدی موجود ،آیا قادر هسبببتند بهصبببورت پایدار کار
کنند .بهعالوه در صببورت رخداد مسببالهیی جدی مثل اختالالت بار یا
قطعِ یک واحد تولیدی ،شبباخ های اصببلی س بیسببتم همچون ولتاژ و
فرکانس به دلیل اینرسببی اندک منبعهای کوچک به شببدت تاثیر می
گیرند و احتمال وقوع شرایط بحرانی وجود دارد ] .[2پروژههای عملی و
تحقیقاتی بسبببیاری مثل پروژه  CERTSدر کشبببور امری کا [ ،]3پروژه
ریز شبکه در ک شور سنگال [ ]4و تعدادی پروژه در ک شور ژاپن [ ]5در
زمینهی ریزشبببکه انجام گردیده اسببت .در س بیسببتم قدرت ،با حض بور
ریز شبکه در کنار واحدهای تولیدی بزرگ ،به منظور ت ضمین پایداری و
عملکرد مناسب سی ستم ،الزم است شاخ های اصلی سی ستم کنترل
شبببوند .اخیرا ،تحقیقات گسبببتردهیی در زمینه کنترل فرکانس و ولتاژ
ریزشبکهها صورت گرفته است.
در [ ،]6با روش زمانبندی ضرایب افتی ،فرکانسِ ریز شبکه کنترل
شببده اسببت .در [ ]7و [ ،]8پایداری فرکانس ،حفظ فرکانس با کمترین
تلفات در بار و واحدهای تولیدی علیرغم وجود اغتشبباشهای سببنگین
تعریف گردیده اسبببت .در [ ،]9دو روش کنترل مقاومِ سبببنتز  و ∞H
برای کنترلِ فرکانسِ ریزشببببکه جزیرهیی به کار رفته و عملکرد مقاوم
کنترلگر پیشنهادی در حضور اغتشاشهای مختلف و عدم قطعیتهای
پارامتری مطالعه شببده اسببت .در [ ،]10متداولترین کنترلگرِ فرکانسِ
ریز شبکه یعنی تنا سبی -انتگرالی ( ،)PIا ستفاده گردیده ا ست .از آنجا
که تعیین پارامترهایِ پیکربندیهای مختلف کنترلگر  PIDاز جمله PI
به روش کالس بیک قادر به بهروزرسببانی خود با شببرایط متغیر نیسببت،
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کارایی این کنترلگر تضببعیف میشببود .برای حل این چالش در [،]10
برای تنظیمِ برخطِ 4پارامترهای کنترلگر  ،PIسببباختار دوسبببطحی که
سطح اول آن کنترلگر  PIو سطح دوم آن سیستم فازی است ،پیشنهاد
شبببده اسبببت .تغییرات فرکانس و اغتشببباش بار ،ورودی و پارامترهای
کنترلگر ،خروجی سبیسبتم فازی اسبت .عملکرد این سباختار به توابع
عضویت سی ستم فازی بستگی دارد و الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات
( 5)PSOبرای تعیینِ برخط پارامتر های توابع عضبببو یت هم ز مان با
تغییرات سببیسببتم اسببتفاده گردیده اسببت .به منظور کنترل فرکانس
ریزشبببکه جزیرهیی ،در [ ]11شبببکه عصبببی مصببنوعی برای تعیین
پارامترهای کنترلگر  PIبه کار رفته ا ست و در [ ،]12ترکیب سی ستم
فازی و الگوریتم ت فاضببببل ت کاملی بهبود یاف ته برای تعیینِ برخطِ
پارامتر های کنترل گر  PIDبا در نظر گرفتن عوا مل غیرخطی و عدم
قطعیتها اعمال شده است.
6
به سبب سرعت و دقت باالی الگوریتم رقابت ا ستعماری( ، )ICAاز
آن در حل ب سیاری از م سایل بهینه یابی ا ستفاده گردیده ا ست [-13
.]16
در مقالهی حاضبببر ،کنترلگر  PIبرای کنترل فرکانس ریزشببببکه
جزیرهیی اسبببتفاده خواهد شبببد .محدوده پارامترهای پایدارسببباز این
کنترلگر با محاسبهی معادله مشخصهی ریزشبکه جزیرهیی کنترلشده
با  PIو اعمال قضیه خاریتانوف به آن و با استفاده از الگوریتم دو بخ شی
تعیین خوا هد گرد ید ICA .م قدارِ نامی بهی نهی پارامتر های را تعیین
خواهد کرد .از منطق فازی برای تنظیم برخط پارامترهای کنترلگر PI
ا ستفاده خواهد شد .تغییرات فرکانس و م شتق آن ،ورودی و تغییرات
ن سبی پارامترهای کنترلگر ،خروجی سی ستم فازی پی شنهادی خواهد
بود .سببباس از  ICAبرای تعیینِ بهی نهی م حدودهی توابع عضبببو یتِ
سی ستم فازی پی شنهادی به صورت غیرهمزمان بهره گرفته خواهد شد.
در بهی نه یابی ها ریشبببه م یانگین مرب عات ( )RMSتغییرات فر کانس
کمینه خواهد گردید .برتری طرح کنترلی ارایه شده ،با مقای سهی نتایج
روش پیشببنهادی با کنترلگر  PIکالسببیک زیگلر  -نیکولز و کنترلگر
ارائه شده در [ ،]10نشان داده خواهد شد.
در ادامه در بخش  ،2ریزشبکهی  ACو سی ستم آزمون توصیف می
شببود .تعیین محدوده پارامترهای کنترلگر  PIپایدارسبباز با اسببتفاده از
قضببیه خاریتانوف و الگوریتم دو بخشببی در بخش  3بیان میگردد .در
بخش  ،4الگوریتم بهینهیابی رقابت ا ستعماری و در بخش  ،5روشهای
کنترلی بهکار رفته تو صیف میگردند .در بخش  ،6نتایج شبیه سازیها
ارائه میشود .در پایان ،نتایج بررسی میگردد.

 -2ریزشبکهی

AC

شببکل  1پیکربندی یک ریزشبببکه نمونه را نشببان میدهد .در نقطهی
ات صال م شترک ) ،7(PCCریز شبکه به شبکهی سرا سری قدرت مت صل
میگردد .کنترلگر مرکزی ( 8)CCریزشبببب که که با پردازشِ هم ز مانِ
اطالعات دریافتی از ریزشبکه و شبکهی سراسری برای حالتهایِ کاری
ریزشبکه و ریزمنبعها تصمیم میگیرد ،الزامی است .عناصر الکترونیک
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مببببببببببدل سیستم آزمون این مقاله در حوزهی فرکانس مطابق
شببکل  3در نظر گرفته شببده اسببت .هر واحد واقعی با یک تابع تبدیل
درجه  1تقریب زده شبببده اسبببت .این بلوک های تاخیری که در اکثر
مطالعات کنترل فرکانس بهکار میروند ،در جدول  1توصببیف شببدهاند.
 ، PLورودی اغتشاش خارجی تغییرات بار است.
تابع تبدیل از هر یک از ورودیهای خارجی سببیسببتم به خروجی f
برابر است با:
() 1

n1  s 
d s

شکل  :1ریزشبکه در حالت کلی

() 2

n2  s 
d s

قدرت ،منابع در ریز شبکه را به باس ا صلی مت صل میکند .در محل هر
ریزمنبع 9و هر بار الکتریکی ،برای اعمال روشهای کنترلی به کنترلگر
بار ن یاز اسبببت .منبع های  DCبا واسبببطهی مبدل های  ،DC/ACبرای
مت ناوب سبببازی ول تاژ  DCبه کار میرو ند و منبع های  ACهمراه با
واسبببطههای  ،AC/DC/ACبهمنظور همزمانسبببازی فرکانسب بی ،مورد
استفاده قرار میگیرد ].[17
در حالت عادی ،ریز شبکه به شبکهی سرا سری مت صل ا ست و در
برنامهریزیهای کنترلی م شارکت دارد .در صورت وقوع اغت شا شی در
سی ستم ،کلید قدرت در  PCCعمل کرده و ریزشبکه به حالت جزیرهیی
میرود و توان بارهای محلی را تامین میکند .پارامترهای ا صلی شبکه
به دلیل نوسببانات توان منابع تولید پراکنده و اینرس بی کم آنها ،حتی با
اغتشاشی کوچک دچار تغییرات جدی شده و خطر ناپایداری ،ریزشبکه
را تهدید میکند .وجود منبع های ذخیرهکنندهی انرژی برای حل این
مشکل الزم است .کلید متصل به هر یک از این منبعها ،در صورت لزوم
آن را از ریز شبکه جدا میکند .جدا شدن ریز شبکه به صورت پایدار از
شبببکهی سببراسببری و کنترل منبعهای ریزشبببکه در حالت جزیرهیی
بهگونهای که منابع تولید پراکنده بتوانند فرکانس و ولتاژ سب بیسبببتم را
کنترل کنند ،مسایل مهمی هستند [.]10

() 3

DC-AC-DC

DC-AC

DC-AC

DC-AC-DC

DC-AC

 -1-2سیستم آزمون
حفظ پایداری ریزشبببکه در حالت جزیرهیی از حالت متصببل به شبببکه
سببراسببری در اغلب طرحهای کنترلی با اهمیتتر اسببت .از این رو در
مقالهی حاضر سیستم آزمون در حالت جزیرهیی مطابق ش ب ب ب ب بکل 2
در نظر گرفته شبببده و روش کنترلی به آن اعمال گردیده اسبببت .مدل
سی ستم آزمون این مقاله دربرگیرندهی توربین بادی ) ،10(WTGسلول
سبببوختی ) ،11(FCپنل خورشب بیدی ) ،12(PVژنراتور دیزلی )،13(DEG
منبع ذخیرهی انرژی  14BESSو منبع ذخیرهی انرژی  15FESSاسبببت.
منابع ذخیرهی انرژی در نزدیکی بار نصب هستند .چنانچه توان تولیدی
از توان م صرفی بار کمتر با شد ،منابع ذخیرهی انرژی ،در مدت کوتاهی
توان مناسب را به شبکه تزریق مینماید.
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با اعمال کنترلگر  ،PIبا تابع تبدیل:
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() 9
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Gu 
f

خروجیِ تغییرات فرکانس از رابطه زیر بدست میآید:
P 
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 P 
FC

PV

()10

n4
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n2  s 

s  n1  s 

WTG

L

sd  s    K p s  K i  n  s 

f 

چندجملهیی مشخصه سیستم حلقه بسته برابر است با:
P  s   sd  s    K p s  Ki  n  s 

()11
8

5

j 0

j 0

که  d  s    a j s jو  n  s    b j s jمیباشد.
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P1  s   c0  c1 s  c2 s 2  c3 s 3 

PFESS

P2  s   c0  c1 s  c2 s 2  c3 s 3 

FESS

DC-AC

()14

PWTG

PDEG

DEG

P3  s   c0  c1 s  c2 s 2  c3 s 3 

K

P4  s   c0  c1 s  c2 s 2  c3 s 3 

PL1

PL2
∆f

PI

باالنویس ( )+و ( )-روی پارامترها بهترت یب ب یانگر کران باال و پایین
محدوده تغییرات مقدار هر پارامتر میباشببد ،با اعمال قضبیه خاریتانوف
به چندجملهیی ( ،)11محدوده پارامترهای کنترلگر پایدار ساز بهد ست
میآید .ازآنجاکه:

PPV

DC-AC
PBESS

PFC

BESS
DC-AC

DC-AC

P  s   s a j s j   K p s  Ki   b j s j
5

PL
+

f

PWTG

+

BESS

g7

-

5

  a j 1s   K pb j 1s   K ib j s j

1

g2

g5

FESS

g4

u

g1
g3

PV

g5

g8

j 0

  a j 1s   a5  K pb5 s 

+

PI

g4

   a j 1  K pb j 1  K ib j  s  K ib0
5

j

j 1

+
-

PFC

داریم:

PPV

j  7 ,8,9
j 6
j  1, ,5
j 0

()16
و

جدول  :1تابع تبدیل اجزای سیستم آزمون
مقدار

پارامتر

مقدار

1
1  TI s

g5

1
1  Tg s

g1

g6

1
1  Tt s

g2

1
1  TBESS s

g7

1
1  TFC s

g3

1
1  TFESS s

g8

1
1  TIN s

g4

C

c j

با جای گذاری کران باالی

پایین

پارامتر

D  2 Hs

و  K iبهدست میآیند .برای  ، j  7,8,9نیز داریم:

Kp

c j  c j  a j 1

K pmax 

()18

قض یه خاری تانوف [ :]19خانواده چ ندجم لهیی های با پارامتر

تعیین

c j

و

c j

مشببخ

n

j 0

 Kimin

و  K iرا برای

Kp

مینماید .چنانچه  4چندجملهیی ( )14پایدار

هرویتز با شد ،این م ستطیل یک مجموعه کنترلگر پایدار ساز ا ست .اما
چنانچه حداقل یکی از چندجملهییهای ( ،)14پایدار هرویتز نباشبببد،
طبق الگوریتم دو بخشی:16
()19

حقیقی:
P  s, c   c j s j , c  C

Kimax

K pmin

ت شکیل می شود که هر گو شه آن یکی از کرانهای

قض بیه خاریتانف ابزار سبباده وکارآمدی برای بررس بی پایداری و عملکرد
مقاوم سیستمهای با نامعینی پارامتری است.

()20

K pmin  K pmax
2

Kimin  Kimax
2

K pM 

KiM 

محاسبه و چهار مستطیل:

که
()13

و  Kiو

c j

با جای گذاری کران

محدوده  K pو  K iکه برای یافتن مجموعه کنترلگر پایدارسببباز
ج ستجو می شود ،تو سط طراح تعیین میگردد .بدین ترتیب در صفحه
محورهای مختصات ،مستطیل:

استفاده از قضیه خاریتانوف



Kp

a j 1


a5  K pb5

cj  
a

 j 1 K pb j 1  K ib j

Kib0

()17

 -3تعیین محدوده پارامترهای کنترلگر  PIپایدارساز با

()12

j 1

j

6

شکل  :3سیستم آزمون در حوزه فرکانس

1

j 1
9

 f ref

0

FC

+

6

j

j 7

DEG

+

9

j

()15

+

g6

j 0

j 0

شکل  :2سیستم آزمون این مقاله []15

R

8



C  c  R n1 c j   c j , c j  , i  0,1, , n

پا یدار مقاوم اسبببت اگر و تنها اگر چندجملهیی های زیر پا یدار روث-
هرویتز باشد.
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()21

K pM 

K pmin

K iM

K pmax 

K pM

K iM

 K imin
 K imin

K pM 

K pmin

K imax

K pmax 

K pM

K imax

 K iM
 K iM
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شروع
شکلدهی اماراطوریهای اولیه
سیاست جذب
انقالب

خیر
آیا قدرت کشورهای مستعمره
از استعمارگرشان بیشتر است
بله
تعوی موقعیت استعمارگر و مستعمره

تشکیل داده می شود .پایداری هرویتز هر مستطیل جداگانه بررسی می
گردد .مسبببتطیلی که چهار چندجملهیی ( )14برای آن پا یدار هرویتز
با شد ر سم شده و م ستطیلی که حداقل یکی از چندجملهییهای ()14
برای آن پایدار هرویتز نباشد ،مجددا به چهار مستطیل کوچکتر تقسیم
میگردد .این روند تا جایی ادامه مییابد که شرط خاتمه برآورده گردد.
در این مقاله زمانی که طول یا عرض مسببتطیلها از حد از پیش تعیین
شدهیی کوچکتر شود ،الگوریتم خاتمه مییابد.

تعیین قدرت اماراطوریها
انتقال ضعیفترین مستعمره ضعیف
ترین اماراطوری به اماراطوری دیگر
خیر

آیا استعمارگری بدون
مستعمره است
بله
حذف استعمارگر بدون مستعمر

 -4الگوریتم رقابت استعماری ()ICA
 ICAمبتنی بر تکامل اجتماعی -سیا سی ان سان ا ست و سرعت و دقت
آن در دسببتیابی به پاسببخ بهینه باال اسببت .مشببابه اغلب الگوریتمهای
تکاملی ،این الگوریتم با جمعیت اولیهی تصادفی آغاز میگردد .هر عضو
جمعیت کشببور خوانده میشببوند .مقدار تابع هدف بهازای هر کشببور
محا سبه می شود .بهترین ک شورها ا ستعمارگر و بقیه م ستعمره نامیده
میگردند .هر استعمارگر ،تعدادی مستعمره متناسب با قدرت خود دارد
و یک اماراطوری تشببکیل میدهد (شببکلدهی اماراطوریهای اولیه).
اسببتعمارگران بسببته به قدرت خود ،مسببتعمرات را به خود جذب می
نمایند (جذب) .با انتخاب تصببادفی یک کشببور مسببتعمره و جابهجایی
تصادفی آن کشور به موقعیت جدید ،انقالب م ب ب ب ب ب ب ب ب بدل میگردد.
انقالب مانع گیرافتادن حرکت تکاملی در مینیمم محلی میشبببود .در
حین حرکت مستعمرات به سمت کشور استعمارگر ،اگر مستعمرهیی به
موقعیتی بهتر از کشور استعمارگر برسد جای کشور استعمارگر و کشور
مستعمره ،با یکدیگر عوض می شود .قدرت هر اماراطوری به استعمارگر
و م ستعمرات آن ب ستگی دارد .در جریان رقابت ا ستعماری ،اماراطوری
های ضعیف ،مستعمرات خود را از دست داده و اماراط ب ب ب ب ب ب ب ب بوری
های قویتر ،آن مستعمرات را تصاحب کرده و بر قدرت خود میافزایند.
اماراطوریهای ضببعیف با از دسببت دادن مسببتعمرات خود حذف می
گردند .با گذشت زمان ،قدرت مستعمرات به استعمارگرشان همگرا می
شببوند .شببرط همگرایی الگوریتم این اسببت که یک اماراطوری واحد
ت شکیل شده با شد با م ستعمراتی که به ا ستعمارگر خود خیلی نزدیک
هستند [ 16و  .]20شکل  ،4فلوچارت  ICAرا نشان میدهد.

 -5طراحی کنترلگر
در این قسمت ،کنترلگرهای  PIکالسیک و  PIتنظیم شده با سیستم
فازی و  ICAمعرفی میشوند.

Serial no. 85

آیا شرط توقف برقرار
است
بله
پایان

خیر

شکل  :4فلوچارت ICA

کنترلگر  :PIپارامترهای کنترلگر  PIکال سیک با روش متداول زیگلر
 نیکولز [ ]21محاسبببه شببده اسببت .در این روش ،ابتدا فقط کنترلگرتناسبببی به سببیسببتم اعمال میشببود .ورودی پله اعمال شببده و بهره
تناسبی به اندازه  K puزیاد میگردد تا خروجی نوسانی با دورهی تناوبِ
 Tuشبببود .بهره تناسببببی و بهره انتگرالی کنترلگر  PIاز روابط زیر
بهدست میآیند:
K p  0.45 K pu

()22

0.54 K pu

()23

Tu

Ki 

کنترلگر  PIتنظیم شده با فازی و الگوریتم  :ICAشکل  ،5ساختار
دو سطحیِ کنترلگر  PIفازی شامل دو سطح کنترلگر  PIو سی ستم
فازی را نشان میدهد .نوسانات فرکانس (  ) fو مشتق آن (

d  f 
dt

)،

ورودی سی ستم فازی و ضریب تغییرات بهره تنا سبی (  ) K1و ضریب
تغییرات بهره انتگرالی (  ،) K 2خروجی سبببیسبببتم فازی اسبببت .اگر
* K

K P   P K P* CP 
C
 P


و


Ki*Ci 


* K
Ki   i
 Ci

باشبببد ،با انتخاب بهره

تناسببببی نامیِ * K Pو بهره انتگرالی نامی * K iبرای کنترلگر  ،PIبهره
تناسبی ، K p ،و بهره انتگرالی ، K i ،برابر است با [:]22
()24

 K1  0
K P  K1K P* CP

*
K P  K P  K P , 
CP
*
 K1  0 K P  K1K P 1  C
P
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K1

∆f

P FC
P PV
u

سیستم

P WTG
∆PL

تابع هدف در بهینه یابی با الگوریتم  ،ICAریشبببه میانگین مربعات
تغییرات فر کانس  fم طابق راب طه زیر اسبببت که نظیر هر کشبببور
محاسبه میشود:

∆f

سیستم
فازی

K2

کنترل مقاوم فرکانس ریزشبکهی . . .

d  f 
dt

T



1
f 2 dt
T

()27
r

کنترلگر PI

-

RMS  f  

0

+

 -6شبیهسازی
شکل  :5پیکربندی ریزشبکه کنترل شده با  -PIفازی
K2  0
Ki  K 2 Ki*Ci

Ki  K  Ki , 
* Ci
 K 2  0 Ki  K 2 Ki 1  C
i


()25

*
i

در این م قا له ،عملگر اشبببتراک ،عملگرِ کمی نه ،عملگر اجت ماع ،عملگر
ماکزیمم و فازی زدایی با روش مرکز ثقل میبا شد .قوانین فازی م شابه
[ ]21است .در شکل  ،6تابع عضویتهای ورودی و خروجیهای سیستم
فازی این مقاله برابر با PB ،PM ،PS ،PZ ،NZ ،NS ،NM ،NB ،NXB
و  PXBآمده است .در سی ستم فازی باال محدوده توابع عضویت ورودی
 ، if if  ، fمحببدوده توا بع عضببببوی بت ورودی

d  f 
dt

،





 ،  i d  f  id  f  محببدوده توابع عضبببوی بت خروجی ، K1





dt

dt



 iK1 iK1 و م حدوده توابع عضبببو یت خروجی iK2 iK2  ، K 2
ا ست .ازآنجاکه توابع ع ضویت به شدت عملکرد سی ستم فازی را تحت
تاثیر قرار میدهند ،محدوده بهینه توابع عضویت سیستم فبببببببازی با
استفاده از الگوریتم  ،ICAتعیین میگردد .همچنین مقادیر نبببببببامی
پارامترهای کنترلگر  PIتو سط الگوریتم  ،ICAبهینه می شود .در اینجا
هر عضو جمعیت (کشور) در الگوریتم  ،ICAشامل  5عنصر زیر است:

()26


iK2 


iK1

id  f 
dt

Ki* if

* 
KP


برای ارزیابی عملکرد ساختار کنترلی پیشنهادی ،عملکرد کنترلگرهای
 PIکال سیک PI ،تنظیم شده با فازی و  ]10[ PSOو  PIتنظیم شده با
فازی و  ICAکه در این مقاله بهاختصبببار  -PIفازی  ICA -خوانده می
شود ،با یکدیگر مقای سه شدهاند .شبیه سازیها در سه سناریو م شابه
[ ]10در نرم افزار  Matlabانجام شده است .پارامترهای ریزشبکه آزمون
مورد بررسبببی در جدول  2و مقادیر توان نامی هر واحد در جدول 3
ن شان داده شده ا ست [ .]10شکل  ،7محدوده پارامترهای پایدار ساز
کنترلگر  PIکه با ا ستفاده از ق ضیه خاریتانوف بهد ست آمده ا ست را
ن شان میدهد .پارامترهای کنترلگر کال سیک با ا ستفاده از روش زیگلر
نیک ب ب بولز K p  4/095 ،و  K i  21/84بهدست آم ب ب ب ب بده است.
همچنبببببین

C p  Ci  2

در نظبببر گرفته شده است.

در هر سناریو محدوده توابع عضویت متغیرهای سی ستم فازی کنترلگر
 -PIفازی ICA -و مقادیر نامی پارامترهای کنترلگر ،با اسبببتفاده از
الگوریتم  ICAبهصببورت غیرهمزمان بهینه شببده اسببت .در ادامه نتایج
شبیه سازی برای سه سناریو و معیارهای ارزیابی عددی آمده است.
جدول  :2پارامترهای سیستم آزمون این مقاله []10
مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

0/08

Tg  s

0/015

 p.u. 
D

 Hz 

0/4

Tt  s 

0/1667

2H  p.u. s 

0/004

TI / C  s 
TIN  s 

0/1

 Hz 
R 
 p.u.

0/26

0/04
3

0/1

TFESS  s 
TBESS  s 
TFC  s 

جدول  :3توان نامی واحدهای سیستم آزمون []10[ ]kW
شکل  :6تابع عضویت ورودی و خروجیهای سیستم فازی

Serial no. 85

مقدار

پارامتر

0/003

PPV

مقدار

پارامتر

0/007

PFC

مقدار

پارامتر

0/01

PWTG
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 ،PSOسرعت کنترلگر کند خواهد بود و در عمل م شکالتی را بهوجود
میآورد.

شکل :7محدوده پارامترهای پایدارساز کنترلگر  PIمبتنی بر قضیه
خاریتانوف

 -1-6سناریوهای شبیه سازی

شکل  :8ورودی تغییرات بار پلهای متغیر (سناریو ]10[ )1

سناریو  :]10[ 1در این سناریو ،ورودی تغییرات بار پلهیی متغیر PL

مطابق شبببکل  8اسبببت .شبببکل  9تغییرات فرکانس ریزشببببکه با
کنترلگرهبببببای مختلف در این سناریو را مقایسه میکند.
س ناریو  :]10[ 2در این سبببناریو ،تغییرات بار پلهیی با دامنهی /2
0برای ارزیابی عملکرد کنترلگرهای مختلف در مواجهه با اغتشببباش
سببنگین به ریزشبببکه اعمال میگردد .انحرافات فرکانس ریزشبببکه با
کنترلگرهای مختلف در این سناریو در شکل  10مقایسه شده است.
نن

 :]10[ 3عدم قطعیت و متغیر بودن پارامترهای سب بیسبببتم،

عملکرد کنترلگر را به شببدت تحت تاثیر قرار میدهد .در این سببناریو
مقاوم بودن عملکرد طرح کنترل پیشبببنهادی در برابر عدم قطعیتهای
سی ستم ،با در نظر گرفتن انحراف پارامترهای ریز شبکه از مقادیر نامی
مطابق جدول  4نشبببان داده میشبببود .تغییرات فرکانس ریزشببببکه با
کنترلگرهای مختلف در این سناریو در شکل  11مقایسه گردیده است.
نتایج شبیه سازی در هر سه سناریو ن شان میدهد عملکرد ساختار
کنترل پی شنهادی این مقاله از لحاظ معیارهای تعداد نو سانات ،بی شینه
ی اندازه و زمان نشبببسب بتِ تغییرات فرکانس بهبود قابل مالحظه یافته
است.

شکل :9تغییرات فرکانس ریزشبکه (سناریو )1

 -2-6معرفی معیارهای ارزیابی عددی
عملکرد طرح کنترل پیشبببنهادی با دو معیار ارزیابی عددیِ ریشبببه
میانگین توان دوم انحرافات فرکانس (  ) RMS  f و بیشببترین اندازه

ی تغییرات فرکانس 

 ) max  fارزیابی گردیده است .این معیارهای

عددی برای سببه سببناریو برای کنترلگر  - PIفازی  ICA -و کنترلگر
[ ]10بهترت یب در جدول  5و جدول  6با کنترلگر کالسببب یک زیگلر
نیکولز مقای سه شده ا ست .همانگونه که مشاهده می شود کنترلگر PI
– فازی  ICA -بهترین عملکرد را دارد و کنترل گر [ ،]10به دل یل
ا ستفاده از ساختار فازی متفاوت و عدم توجه به م شتق  ، fعملکرد
ضعیفتری ن سبت به طرح پی شنهادی دارد .ضمن اینکه الگوریتم PSO
در آن به صورت برخط ا ستفاده شده ا ست که با توجه به سرعت کم
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شکل :10تغییرات فرکانس ریزشبکه (سناریو )2

جدول  :4محدوده تغییر پارامترها نسبت به مقادیر نامی (سناریو )3
محدوده تغییر

پارامتر

محدوده تغییر

پارامتر

[]1/00 1/50

Tg  s 

[]0/50 1/00

Tt  s 

[]0/60 1/00

 p.u. 
D

 Hz 

[]1/00 1/50

[]1/00 1/30

 Hz 
R

 p.u. 

[]0/55 1/00
[]1/00 1/55

H  p.u. s 
TFESS  s 
TBESS  s 
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 معیارهای عددی نیز موید عملکرد.عملکرد به مراتب مطلوبتر اسبببت
.بهتر کنترل کننده پیشنهادی است
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)3  تغییرات فرکانس ریزشبکه (سناریو:11 شکل
 معیار ارزیابیِ میانگین توان دوم انحرافات فرکانس:5 جدول
]10[ کنترلگر

زیگلر

– PI کنترلگر
ICA - فازی

0/0037
0/0130
0/0198

0/0043
0/0171
0/0441

0/0021
0/0074
0/0181

1 سناریو
2 سناریو
3 سناریو

 معیار ارزیابی بیشترین اندازهی تغییرات فرکانس:6 جدول
]10[ کنترلگر

زیگلر

– PI کنترلگر
ICA - فازی

0/0198
0/01172
0/1234

0/0188
0/1079
0/1210

0/0111
0/0604
0/1141

1 سناریو
2 سناریو
3 سناریو

 نتیجهگیری-7
 شببرایط نامی تغییر کرده و،ازآنجاکه بهدلیل تغییرات مداوم ریزمنبعها
 در حا لت نامی نمیتوا ند عملکردPI تنظیم پارامتر های کنترل گر
 در این مقاله برای تنظیم پارامترهای کنترلگر،مطلوب داشبببته باشبببد
 محدوده پارامترهای. از سی ستم فازی ا ستفاده شده ا ست،PI ِفرکانس
 با محا سبه معادله م شخ صه ریز شبکه جزیرهییPI پایدار ساز کنترلگر
 و اعمال قضبببیه خاری تانوف به آن و با اسبببتفاده ازPI کنترلشبببده با
 ازآنجاکه عملکرد سیستم فازی.الگوریتم دو بخشی تعیین گردیده است
 بهصبورت،ICA  با اسبتفاده از الگوریتم،به توابع عضبویت بسبتگی دارد
 و بهترین محدودهیPI غیرهم ز مان مقدار نامی پارامترهای کنترلگر
توابع ع ضویت متغیرهای ورودی و خروجی سی ستم فازی بهد ست آمده
 تابع هدف بهی نه یابی ها کمی نه کردن ریشبببه م یانگین مربعات.اسبببت
 برای نشببان دادن برتری طرح.تغییرات فرکانس انتخاب شببده اسببت
 این، کالسیک و کنترلگر مشابه دیگرPI پیشنهادی نسبت به کنترلگر
ِ بار پلهیی بزرگ،کنترلگرها در سببه سببناریوی بار پلهیی مقدار متغیر
. مقای سه شدهاند،ثابت و تغییرات مقادیر نامی پارامترهای نامی سی ستم
 فراجهشها و،RMS نتایج شبببیه سببازی نشببان میدهد که معیارهای
 تعداد نوسببانات و زمان نشببسببت برای روش پیشببنهادی،فروجهشها
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1

Distributed Generation
Consortium for Electric Reliability Technology Solution
3
Combined of Heat & Power
4
On line
5
Particle swarm optimization
6
Imperialism Competitive Algorithm
7
Point of Common Coupling
8
Microgrid Central Controller
9
Microsource
10
Wind Turbine Generator
11
Fuel cell
12
Photovoltaic
13
Diesel Energy Generator
14
Battery Energy Storage System
15
Flywheel Energy Storage System
16
bisection
2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

Serial no. 85

