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 توان الکتریکی تولید و به بارهای پراکنده در حالتتهتای، ریزشبکهها منابع انرژی پراکندهایی هستند که با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر-چکیده
) تنظیم شده بتا منقتف فتازی وPI(  انتگرالی- در این مقاله از کنترلگر تناسبی.متصل به شبکهی سیستمهای توزیع و یا منفصل از آن انتقال میدهند
 به دلیل تغییرات طبیعی توان تولیدی با انرژیهتای.بهینه شده با الگوریتم ازدحام ذرات برای کنترل فرکانس ریزشبکهی جزیره ای استفاده شده است
 در اینجا مقدار، در پاسخ به این چالش. عملکرد مناسب ندارند،  کنترلگرهای کالسیک در شرایط مختلف، تجدیدپذیر و عدم ققعیتهای سیستم قدرت
- نیز مقدار لحظهایی پارامترهای کنترلگر را محاسبه می، سیستم فازی. با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات بهینه میگرددPI نامی پارامترهای کنترلگر
 شبیه ستازیهتا عملکترد بهتتر طترت کنتترل. الگوریتم ازدحام ذرات محدودۀ بهینۀ توابع عضویت سیستم فازیِ پیشنهادی را نیز تعیین مینماید.کند
 فرکانس نوسانات و زمان نشست تغییرات فرکتانس در مقایسته، فراجهش و فروجهش، RMS پیشنهادی در مواجهه با اغتشاش بارهای مختلف از لحاظ
ِ به عالوه نتایج بیانگر عملکرد مقاوم مقلوب کنترلگر. فازی و کنترلگر مشابه دیگری را نشان میدهد-PI  کنترلگر، کالسیک زیگلر نیکولزPI با کنترلگر
.پیشنهادی در برابر تغییرات پارامترهای سیستم است
. سیستم فازی،PI  کنترلگر،) تغییرات فرکانسRMS(  ریشه میانگین مربعات، ریزشبکه،)PSO(  الگوریتم ازدحام ذرات:واژههای کلیدی

Using Fuzzy PI controller Optimized by PSO for Frequency Control of
Island Microgrids
Fatemeh Jamshidi1*, Seyedeh Leili Emamzadehei1, Mohammad Mehdi Ghanbarian2
1- Electrical Engineering, Engineering Department, University of Fasa, Fasa, Fars Province, Iran
2- Electrical Engineering, Engineering Department, Islamic Azad University, Kazerun Branch, Kazerun, Iran.
jamshidi@fasau.ac.ir, leyli.00e@gmail.com, ghanbarian@kau.ac.ir
Abstract- In this paper, the fuzzy proportional- integral controller (PI) optimized by particle swarm algorithm is applied to control the
frequency of island Micro-grids. Micro-grids are distributed energy sources that usually use renewable energies in order to produce and
transmit electrical power to distributed loads in both connected and islanded modes. Because of natural variations of power that
produced by renewable energy sources and uncertainties of power systems, classic controllers do not have a good performance. So
nominal values of PI parameters and interval of fuzzy membership functions are optimized using PSO algorithm. Fuzzy system updates
PI parameters momently. Simulations show the better performance of proposed controller in terms of RMS, overshoot and undershoot,
frequency of oscillations and settling time in facing different load disturbances in comparison to classic PI controller, fuzzy PI controller
and another PSO fuzzy controller. Results indicate the robust performance of the proposed controller in dealing with variation of system
parameters.
Keywords- Frequency deviation, Fuzzy system, Particle Swarm Optimization (PSO), PI controller, Micro-grid, Root Mean Square
(RMS).
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در سیستمهای قدرت ،حفظ فرکانس ماندگار با وجود اغتشاشات
سنگین با حداقل تلفات در واحدهای تولید و بار توصیف شده
است .در [ ،]3از تکنیکهای کنترل مقاوم سنتز  و ∞ Hبرای
کنترل فرکانس ریزشبکهی جزیرهای استفاده شده است و عملکرد
مقاوم کنترلگر پیشنهادی در حضور انواع اغتشاشها و عدم
ققعیتهای پارامتری مورد مقالعه قرار گرفته است.

 -1مقدمه
در سالهای اخیر  ،واحدهای تولید مرستوم در سیستتم قتدرت بته
دلیل افزایش قابل مالحظهی مصرف انرژی الکتریکی بتا مشتکالتی
مانند کمبود سوختهای فسیلی ،گرمایش زمتین ،هزینتهی بتایی
احداث نیروگاههای جدید روبرو شدهاند .انگیزههای زیست محیقی،
محدودیت بازار بترق و پیشترفت تکنولتوژی بته افتزایش تولیتدات
پراکنده و افزایش ریزشبکهها در سیستمهای قدرت منجر گردیتده
است .بترای رفتع نگرانتیهتای زیستت محیقتی ،افتزایش قابلیتت
اطمینان و عرضهی هر چه بیشتر سیستمهای قدرت در محیطهای
خصوصی  ،استفاده از منابع تولید پراکنده ) 1 (DGمقرت شده است.
به منظور بهرهبرداری مناسب از این منابع استانداردهتای بستیاری
نیاز است .از آن جمله کنسرستیوم  ،2CERTSتجمعتی از بتارهتا و
منابع کوچتک بته صتورت سیستتمهتای کوچتک تولیتد کننتدهی
همزمان برق و گرما را ریزشبکه خوانده است ].[1
واحدهای تولید کنندهی کوچک در سمت مصرف کننده با ظرفیت
دهها کیلو وات ،منابع اصلی توان در ریزشبکهها می باشندکه به
شکل  DGبه شبکه قدرت متصل هستند .منابع  DGمیتوانند،
99CHPها ،توربینهای بادی ،سلولهای خورشیدی ،سلولهای
سوختی ،منابع زمین گرمایی ،میکروتوربینها به همراه وسایل
ذخیره ساز انرژی نظیر باتریها ،چرخ طیارها و خازنهای انرژی
باشد .استفاده از منابع انرژی نو ،به عنوان جایگزین واحد تولید
کننده در یک سیستم قدرت مدرن ،این چالش را به وجود آورده
است که آیا این منابع میتوانند در کنار واحدهای تولید کنندهی
موجود ،بهطور پایدار کار کنند یا نه .شاخصهای اصلی سیستم
مانند ولتاژ و فرکانس ،در صورت وقوع رویدادهای جدی همچون
اغتشاش بار یا ققع شدن یک واحد تولید کننده ،به دلیل اینرسی
کم در بیشتر منابع کوچک ،تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است
شرایط بحرانی رخ دهد ].[3

در [ ،]10از رایجترین کنترلگر فرکانس یعنی کنترلگر تناسبی-
انتگرالی ( )PIدر سیستمهای ریزشبکه ،استفاده گردیده است .با
توجه به اینکه طراحی کنترلگر  PI/PIDبه روشهای کالسیک قادر
نیست خود را با شرایط متغیر بهروز کند ،از کارایی مقلوب این
کنترلگرها کاسته میشود .در [ ،]10برای تنظیم پارامترهای
کنترلگرهای  PI/PIDبه صورت برخط ،استفاده از سیستم فازی
پیشنهاد شده است .اما عملکرد این کنترلگر دو سقحی که سقح
اول آن را کنترلگر  PIو سقح دوم آن را سیستم فازی تشکیل می-
دهد ،کامال وابسته به توابع عضویت سیستم فازی است .به همین
جهت استفاده از یک الگوریتم بهینهیابی برای تنظیم پارامترهای
توابع عضویت به صورت همزمان با تغییرات به وجود آمده در
سیستم ،کارآمد است .در [ ،]10برای تنظیم پارامترهای کنترلگر از
ترکیب سیستم فازی و بهینهیابی ازدحام ذرات ( 1)PSOبه صورت
برخط ۱بهره گرفته شده است .تغییرات فرکانس و اغتشاش بار،
ورودیها ،و پارامترهای کنترلگر ،خروجیهای سیستم فازی
انتخاب شدهاند .در [ ،]11شبکهی عصبی مصنوعی برای تنظیم
ضرایب کنترلگر  PIدر حلقه ثانویهی کنترل فرکانس یک
ریزشبکهی جزیرهای گمارده شده است .در [ ،]13از ترکیب منقف
فازی و الگوریتم بهبود یافته تکاملی به صورت برخط برای تنظیم
پارامترهای کنترلگر  PIDبه منظور کنترل فرکانس ریزشبکهی
جزیرهای با در نظر گرفتن عوامل غیرخقی و عدم ققعیتها
استفاده شده است.

با افزایش اهمیت ریزشبکهها در عمل و در تحقیقات دانشگاهی،
پروژههایی مانند پروژهی  CERTSدر امریکا [ ،]9پروژهی ریزشبکه
در سنگال [ ]1و چندین پروژه در ژاپن [ ]۱انجام شده است .با
حضور ریزشبکهها در کنار واحدهای تولید کنندهی بزرگ در
سیستم قدرت ،شاخصهای اصلی سیستم باید با استفاده از روش-
های کنترلی مناسب ،برای حفظ پایداری و عملکرد مناسب
سیستم کنترل شوند .در سالهای اخیر ،تحقیقات گستردهیی در
زمینهی کنترل فرکانس و ولتاژ ریزشبکهها انجام شده است .از آن
جمله در [ ،]6روش زمان بندی ضرایب افتی برای تنظیم فرکانس
در ریزشبکهها ،بهکار رفته است .در [ ]۷و [ ]3پایداری فرکانسی

در مقالهی حاضر ،مقدار نامی پارامترهای کنترلگر  PIبا استتفاده از
 PSOبهینه میشود .از سیستم فازی برای تنظیم بترخط پتارامتر-
های کنترلگر  PIاستفاده میگردد .تغییرات فرکتانس و مشتتف آن،
ورودیها و تغییرات نستبی پتارامترهتای کنترلگتر ،خروجتیهتای
سیستم فازی پیشنهادی در نظر گرفتته متیشتوند .از  PSOبترای
تعیین بهینهی محدوده توابع عضتویت سیستتم فتازی پیشتنهادی
استفاده میگتردد .بته دلیتل سترعت کتم  ،PSOاز آن بته صتورت
غیرهمزمان استفاده میشود .در بهینتهیتابیهتا ،ریشتهی میتانگین
مربعاتِ ( )RMSتغییرات فرکانس کمینه میگردد .به منظور نشتان
دادن برتری طرت کنترلی ارایته شتده ،نتتایج روش پیشتنهادی بتا
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کنترلگر  PIکالسیک زیگلر -نیکولز ،کنترلگتر  PIتنظتیم شتده بتا
فازی و کنترلگر ارایه شده در [ ،]10مقایسه میشود .نتتایج بیتانگر
عملکرد بهتر کنترلگر پیشنهادی در مواجهه بتا اغتشتاش از لحتاظ
 ،RMSفتتراجهش و فتتروجهش ،زمتتان نشستتت و تعتتداد نوستتاناتِ
تغییرات فرکانس است.

نقطه ات ال م تر

کنترلگر مرکزی ریزشبکه

در ادامه در بخش  ،3ساختار ریزشبکهی  ACبیان میشود .در
بخش  ،9سیستم آزمون مورد مقالعه معرفی میگردد .در بخش ،1
روشهای کنترلی به کار رفته توصیف میشود .در بخش  ،۱نتایج
شبیه سازی در  9سناریو ارایه میگردد و در بخش  ،6شاخصهای
کمّی مقایسهی نتایج تعریف و ارزیابی میشود .در پایان در بخش
 ،۷نتایج بررسی میگردد.
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شک  :1سا تار کلی ریزشبکه

 -3ریزشبکهی آزمون

ریزشبکهی AC

در طرتهای کنترلیِ حفظ پایداری ریزشبکهها ،حالت جزیرهای از

ساختار ریزشبکهی نمونه در شکل  1نمایش داده شده است.
ریزشبکه و شبکه سراسری در نققهی اتصال مشترک ) 6 (PCCبه
یکدیگر متصل میشوند .کنترلگر مرکزی ( ۷)CCریزشبکه همزمان
به پردازش اطالعات دریافتی از ریزشبکه و شبکهی اصلی پرداخته
و بر پایه آن برای حایت کاری ریزشبکه و ریزمنتتتتتابع تصمیم
میگیرد .منابع مورد استفاده در ریزشبکهها توسط عناصر
الکترونیک قدرت به باس اصلی متصلند .برای اعمال روشهای
کنترلی به کنترلگرها ی ریزمنبع در محل هر کدام از ریزمنابع و
بارهای الکتریکی ،کنترلگر بار نیاز است .در این سیستمها ،منابع
 DCبا واسقهی مبدلهای  ،DC/ACبرای متناوبسازی ولتاژ DC
و منابع  ACهمراه با واسقههای  ،AC/DC/ACبرای همزمانسازی
فرکانسی ،مورد استفاده قرار میگیرد ].[19

حالت متصل اهمیت بیشتری دارد .از این رو روش کنترلی به
سیستم آزمون [ ]11مقابف شکل  3در حالت جزیرهای اعمال شده
است .این مدل شامل توربین بادی ) ،3(WTGپیل سوختی )،3(FC
پانل خورشیدی ) ،10(PVژنراتور دیزلی ) 11(DEGو دو منبع
ذخیره کنندهی انرژی  13BESSو  19FESSمیباشد ،که هر دو در
نزدیکی بار نصب شدهاند .اگر تولید جوابگوی بار مصرفی شبکه
نباشد ،این منابع ،انرژی را سریعا به شبکه میدهند.
مدل فرکانسی سیستم آزمون مقابف شکل  9است که در آن
مدلهای ریاضی هر واحد ،توابع تبدیل درجه اول یا بلوکهای
1
1  Tg s

تأخیری
1
1  TIN s

با توجه به توان نوسانی منابع  DGو اینرسی پایین این شبکهها،
پارامترهای اساسی شبکه با کوچکترین اغتشاشی دستخوش
تغییرات اساسی شده و پایداری ریزشبکه به خقر میافتد .برای
غلبه بر این مشکل حضور منابع ذخیره کنندهی انرژی ضروری
خواهد بود .به هر کدام از این منابع یک کلید وصل شده تا در
موقع لزوم از ریزشبکه جدا گردند .در شرایط عادی ،ریزشبکهها به
شبکهی اصلی متصلند و در برنامهریزیهای کنترلی مشارکت می-
کنند .اما چنانچه اغتشاشی در سیستم رخ دهد ،کلید قدرت
موجود در  PCCعمل کرده و ریزشبکه به حالت کار جزیرهای
میرود و وظیفهی تامین توان بارهای محلی را به عهده میگیرد.
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جدا شدن ریزشبکه از شبکهی سراسری به صورت پایدار مشکلی
جدی است .از این رو کنترل منابع ریزشبکه در حالت جزیرهای به
نحوی که منابع  DGتوانایی کنترل فرکانس و ولتاژ سیستم را
داشته باشند ،مسألهی مهمی میباشد [.]10
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شک  :2مدل واقعی ریزشبکهی آزمون
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ماکزیمم و فازی زدایی با روش مرکز ثقل انجام شده است .قواعد
فازی مشابه [ ]1۱میباشند .نوسانات فرکانس (  ) fو مشتف آن

 -4راحی کنترلگر
در این مقاله سه کنترلگر  PIکالسیک ،کنترلگر  PIتنظیم شده با
سیستم فازی که در این مقاله به اختصار  -PIفازی نامیده میشود
و کنترلگر  PIتنظیم شده با سیستم فازی و بهینه شده با الگوریتم
 PSOکه به اختصار  -PIفازی PSO -خوانده میشود ،به ریزشبکه-
ی آزمون اعمال شدهاند که در ادامه معرفی میگردند.

(

روابط زیر محاسبه میشود [.]1۱

f

PL
+

PWTG

1
DEG

+
+

g6
BESS

g7
FESS

-

()1

+
+

g2

-

g1

u
+

0

FC

g5

g4

g3

g5

g4

PV

g8

 f ref

PI

PFC

dt

) ،ورودی سیستم فازی ،و خروجی آن  K 1و K 2

(ضریب تغییرات بهرهی تناسبی و ضریب تغییرات بهرهی انتگرالی)
هستند .بهرهی تناسبی ، K p ،و بهرهی انتگرالی ، K i ،مقابف

سیستم
R

d  f

K 1  0
K P  K 1K P* C P

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


() 3

PPV

که در آن

شک  :3مدل اسخ فرکانسی ریزشبکهی آزمون





* K
K P   P K P* C P
 C P

T



1
f 2dt
T

پارامترهای کنترلگر  PIکالسیک از روش مرسوم زیگلر -نیکولز
محاسبه شدهاند .برای این منظور تنها بلوک تناسبی در مدار قرار
گرفته ،ورودی پله اعمال شده و بهرهی تناسبی آنقدر افزایش می-
یابد که خروجی نوسانی گردد .دورهی تناوبِ نوسان Tu ،و بهرهی
تناسبیِ نوسانساز K pu ،نامیده میشود .بهرهی تناسبی کنترلگر

 RMS  f  به دست آمده است.

0

∆f

K1

 PIاز رابقهی  K p  0 . 4 5 Kp uو بهرهی انتگرالی از رابقهی
Tu


و


* K
K i   i K i*C i
 C i

است K P* .و * K iمقادیر نامی پارامترهای کنترلگر  PIهستند که
در این مقاله مقدار بهینهی آنها توسط  PSOاز کمینه سازی

 -1-4کنترلگر  PIکالسیک

0.54 K pu

KP 

K 2  0
K i  K 2 K i*C i

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


+
-

*K P

K2

 Ki بدست میآیند.
 ∆fری

ه
م

 -2-4کنترلگر  PIکالسیک

شکل  ،1چارچوب کنترلگر  -PIفازی شامل دو سقح کنترلگر
کالسیک و سیستم فازی [ ]1۱را نشان میدهد .توابع عضویت
متغیرهای ورودی و خروجی به شکل ذوزنقهای و مثلثی و با
 PB ،PM ،PS ،PZ ،NZ ،NS ،NM ،NB ،NXBو  PXBدر شکل
 ۱نشان داده شدهاند .اشتراک با عملگرِ مینیمم ،اجتماع با عملگر

P FC
P PV
u
P WTG
∆PL

فا ی

d  f 
dt

(∆f)ref =0
ن ر ر PI

+ -

PI

شک  :4سا تار کنترلگر فرکانس  -PIفازی
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با تجربهی حاصل از مقادیر بتای ،ذرات تصتمیم متیگیرنتد کته در
تکرار بعدی  ،چگونه حرکت کنند .در هر بار تکرار ،همتهی ذرات در
فضای  mبعدی مسأله حرکت میکنند تا نققهی بهینه پیدا شود.
سرعت و موقعیت ذرات بر حسب بهترین جوابهای مقلف و محلی
بهروز میشوند .در هر لحظه سرعت و موقعیت در تکترار  n  1ام ،
به ترتیب از روابط زیر بهدست میآیند:

 -3-4کنترلگر  -PIفازیPSO -

الگوریتم  PSOیکی از پرکاربردترین الگوریتمهای بهینهیابی هوش
جمعی است که با جستجوی مستقیم در فضای جستجو ،جوابِ
بهینهی مسأله را مییابد .این الگوریتم از تعداد مشخصی ذره
تشکیل شده که به طور تصادفی ،مقدار اولیه میگیرند .هر ذره با
یک بردار مکان و یک بردار سرعت ،مدل میشود .ذرات ،به صورت
تکرارشوندهای در فضای  mبعدی مسأله حرکت میکنند و با
محاسبهی تابع هدف به عنوان مالک سنجش ،گزینههای ممکن
جدید را جستجو میکنند .بُعد فضای مساله ،برابر تعداد پارامتر-
های موجود در تابع بهینهیابی است .بردارهای موقعیت و سرعت
 iامین ذره در تکرار  nام به ترتیب با بردارهای زیر نشان داده
میشوند [.]16
T

Vim  n

() ۱
T

X im  n

()6

() 3

()۷
() 3

n

m

gbestm n





 c2 rand 2ij gbest j  n   xij  n 

xij  n  1  xij  n  vij  n  1

()10
PSO

∆f

Vi  n  Vi1  n Vi2  n
X i  n   X i1  n X i2  n

∆f

K1
K2

بهترین موقعیت ذرهی  iام تا تکرار  nیعنی موقعیتی که بهتترین
مقدار شایستگی را برای آن ذره تا آن لحظته حاصتل کترده استت
(بهترین جواب محلی) و بهترین موقعیت پیش آمده در میان همه-
ی ذرات در تکرار  nام (بهترین جواب مقلتف) بته ترتیتب در زیتر
آمده است:
Pbesti





vij  n  1  w. vij  n   c1rand1ij pbestij  n   xij  n 

 ∆fری

ه

م

Pbesti  n   Pbesti  n Pbesti  n
1
2


شکل  :6سا

gbest  n   gbest1  n gbest2 n

P FC
P PV
u
P WTG
∆PL

ن ر ر PI

(∆f)ref =0

+ -

تار کنترلگر فرکانس  -PIفازیPSO -

شک  :5تواب عضویت متغیرهای ورودی و روجی فازی []15
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فا ی

d  f 
dt

کنترل فرکانس ریزشبکهی جزیرهای با کنترلگر تناسبی -انتگرالی تنظیم شده  ..................................................فاطمه جمشیدی و همکاران

جدول  :2توان نامی واحدها )]11[ (KW

الگوریتم  ،PSOبردار سرعت هر ذره را تحت تأثیر دو مقدار بهترین
جواب محلی و بهترین جواب مقلف بهروز کرده و مقدار سرعت
جدید را به موقعیت ذره میافزاید .ثابتهای  c1و  c2به ترتیب،
پارامتر ادراکی و پارامتر اجتماعی نامیده میشوند.
عضویت ورودیِ ، f

 PLمقابف شکل  ۷به ریزشبکهی آزمون اعمال شده است .پاسخ
ریزشبکه با کنترلگرهای مختلف در شکل  3آمده است .بهبود
عملکرد از لحاظ تعداد نوسانات ،فراجهش و فروجهش ،زمان
نشست با طرت کنترل پیشنهادی مشاهده میشود.

 ، ifمحدوده توابع عضویت


 d f
 
 ،  i d  f  i d  f   ،محدوده توابع عضویت
ورودیِ


dt


خروجیِ ، K1
iK2 

، K2

iK1 

 iK
 2

dt

 iK
 1

dt

0.003

PPV

0.007

PFC

0.01

PWTG

 -1-5سناریو اول

در سیستم فازی معرفی شده در بخش قبل ،محدودهی توابع
if 

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر



و محدوده توابع عضویت خروجیِ

است .در این مقاله با استفاده از الگوریتم



 ،PSOمقدار بهینهی iK 2 


dt


 RMS  f کمینه شود ،یافت شده است .ساختار کنترل -PI
iK1

i d  f 

 ifبه گونهیی که

فازیPSO -ی این مقاله در شکل  6آمده است.

 -5شبیه سازیها

شکل  :7بار پلهای مقدار متغیر []01

پارامترهای ریز شبکه آزمون در جدول  1و توان نامی هر واحد در
جدول  3آمده است [ .]10برای مقایسهی کنترلگرهای PI
کالسیک -PI ،فازی و  -PIفازی ،PSO -شبیه سازیها در 9
سناریو مشابه [ ،]10در نرم افزار  MATLABانجام شدهاند.
پارامترهای کنترلگر کالسیک با استفاده از روش زیگلر نیکولز،
بدست آمدهاست .پارامترهای نامی کنترلگرهای  -PIفازی و -PI
فازی ،PSO -با استفاده از  ،PSOبدست آمدهاند C p  Ci  2 .در
نظر گرفته شدهاند .در هر سناریو محدوده توابع عضویت متغیرهای
سیستم فازیِ کنترلگر  -PIفازی ،PSO -با استفاده از الگوریتم
 PSOبه صورت غیرهمزمان بهینه گردیدهاند.

شک  :8اسخ ریزشبکه در سناریو اول

 -2-5سناریو دوم
جدول  :1ارامترهای ریزشبکه آزمون []11
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 

0.1

TFESS  s 

0.04

TIN  s 

0.1

3

 Hz 
R

 p.u. 

0.26

در سناریو دوم ،برای مقایسهی عملکرد کنترلگرهای مختلف در
رویارویی با اغتشاش سنگین ،بار پلهای با دامنهی  0/3به ریزشبکه
اعمال میشود .پاسخ ریزشبکه با کنترلگرهای مختلف در شکل 3
نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد تعداد نوسانات ،فراجهش
و فروجهش ،زمان نشست با طرت کنترل پیشنهادی بهبود قابل
مالحظه داشته است.

TBESS  s 
TFC  s 
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 -3-5سناریو سوم

 -4-5تعریف شاخصهای کمی

متغیر بودن پارامترهای سیستم قدرت ،عملکرد سیستم حلقه بسته
را تحت تاثیر قرار میدهد .برای نشان دادن عملکردِ مقاوم و
تقبیقیِ راهکار پیشنهادی در برابر تغییرات دینامیکی ،در سناریو
سوم ،پارامترهای ریزشبکه مقابف جدول  9از مقادیر نامی انحراف
داده میشوند .پاسخ ریزشبکه با کنترلگرهای مختلف این سناریو
در شکل  10نمایش داده شده است .نتایج بیانگر بهبود چشمگیر
عملکرد از لحاظ تعداد نوسانات ،فراجهش و فروجهش ،زمان
نشست با طرت کنترل پیشنهادی است.

مقایسهی کمّیِ عملکرد طرت کنترل پیشنهادی با دو شاخص
T



1
f 2 dt
T

( RMS  f  ریشهی متوسط مربعات تغییرات

0

فرکانس) و



( max  fبیشینه فراجهش و فروجهش ) صورت

گرفته است .درصد بهبود این دو شاخص برای سه سناریو برای
کنترلگر  -PIفازی و کنترلگر  -PIفازی PSO -و کنترلگر [ ]10به
ترتیب در جدول  1و  ۱با کنترلگر کالسیک مقایسه شده است.
مشاهده میشود کنترلگر  -PIفازی PSO -بهترین عملکرد را دارد.
کنترلگر [ ،]10به دلیل استفاده از ساختار فازی متفاوت و عدم
توجه به مشتف  ، fعملکرد ضعیفتری نسبت به طرت پیشنهادی
دارد .ضمن اینکه الگوریتم  PSOدر [ ،]10برخط استفاده شده
است که به دلیل سرعت کم  ،PSOکنترلگر کند است و استفاده از
آن در عمل دشوار میگردد .از الگوریتم  PSOبرای بهینهیابی در
زمان رخداد تغییرات در بار استفاده شده است ،اما به چگونگی
تشخیص رخداد تغییر در بار اشاره نشده است.
جدول  :4درصد بهبود شا ص 

شک  :9اسخ ریزشبکه در سناریو دوم

کالسیک
کنترلگر []10

کنترلگر  -PIفازی

کنترلگر -PI
فازیPSO -

Tt  s 

سناریو اول

17%

32%

42%

H  p.u. s 

جدول  :3محدوده تغییر ارامترهای ریزشبکه نسبت به مقادیر نامی
محدوده تغییر

پارامتر

0.6 1

 p.u. 
D

 Hz 

1.5

1

 Hz 
R

 p.u. 

0.55 1
1 1.55

1.5

1.3

1

Tg  s 

محدوده تغییر

0.5 1
1

 RMS  fنسبت به کنترلگر PI

پارامتر

TFESS  s 

سناریو دوم

27%

37%

59%

سناریو سوم

16%

45%

56%

جدول  :5درصد بهبود شا ص 

TBESS  s 

 max  fنسبت به کنترلگر PI

کالسیک
کنترلگر []10

کنترلگر  -PIفازی

کنترلگر -PI
فازیPSO -

سناریو اول

15%

34%

38%

سناریو دوم

0.7%

0.9%

30%

سناریو سوم

1%

3%

4%

 -6نتیجهگیری
در این مقاله برای تنظیم پارامترهای کنترلگر فرکانسِ  ،PIاز
سیستم فازی استفاده شده است .چرا که به دلیل تغییرات مداوم
ریزمنبعها ،شرایط نامی تغییر کرده و تنظیم پارامترهای کنترلگر
 PIدر حالت نامی نمیتواند عملکرد مقلوب داشته باشد .مقدار
نامی پارامترهای کنترلگر  PIبا  PSOبهینه شدهاند .از آنجا که

شکل  :01پاسخ ریزشبکه در سناریو سوم
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 فاطمه جمشیدی و همکاران..................................................  انتگرالی تنظیم شده-کنترل فرکانس ریزشبکهی جزیرهای با کنترلگر تناسبی
 «طراحی مقاوم کنترلگر فازی، حمزه آریانپور،] حسین شایقی11[
بالدرنگ مبتنی بر الگوریتم بهبود یافته تکامل تفاضلی برای کنترل
فرکانس ریزشبکه جزیرهای با در نظر گرفتن عوامل غیرخقی و عدم
 صفحات،9  شماره،16  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،»ققعیتها
.193۱  پائیز،3۱6  تا311

 با استفاده از،عملکرد سیستم فازی به توابع عضویت بستگی دارد
 به صورت غیرهمزمان بهترین محدودهی توابع،PSO الگوریتم
عضویت متغیرهای ورودی و خروجی سیستم فازی بهدست آمده
 تابع هدف بهینهیابیها کمینه کردن ریشهی میانگین مربعات.است
 برای نشان دادن برتری طرت پیشنهادی.تغییرات فرکانس میباشد
 فازی و کنترلگر-PI  کنترلگر، کالسیکPI نسبت به کنترلگر
 نتایج. این کنترلگرها در سه سناریو مقایسه شدهاند،مشابه دیگر
بهدست آمده نشان میدهد که روش پیشنهادی عملکرد به مراتب
 فرکانس، فراجهش و فروجهش،RMS مقلوبتری از لحاظ
 شاخصهای کمّی نیز مؤیّد.نوسانات و زمان نشست داشته است
.این مقلب است

PID
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