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چکیده :

کنترل بار-فرکانس يکي از موضوعات مهم در کنترل ريز شبکههايي است که به صورت مستقل از شبکه اصلي بهرهبرداري ميشوند .در اين مقاله
به مسئله کنترل بار-فرکانس در ريزشبکه روي کشتي پرداخته شده است :منابعي مانند باتري و چرخ طیار به عنوان منابع کنترل پذير در مسئله
کنترل بار فرکانس در نظر گرفته شده اند و از کنترل کننده پیش بین مدل به عنوان کنترل کننده براي طراحي سی ستم کنترل بار-فرکانس به کار
برده شددده اسددت .پارامترهاي وزن کنترل کننده پیش بین مدل که نقش اسدداسدي در تعیین عملکرد اين کنترل کننده دارند به وسدیله الگوريتم
ازدحام ذرات مبتني بر ديوانگي بهینه شده است .استفاده از الگوريتم پیشنهادي سبب افزايش سرعت همگرايي شده است .نتايج کنترلکننده
پی شنهادي ،در چند سناريو مختلف و با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها با کنترلکنندههاي تنا سبي-انتگرالي فازي نوع يک و دو چند هدفه
بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله ،کنترل کننده تناسبي-انتگرالي فازي و کنترل کننده تناسبي-انتگرالي زيگلر-نیکولز مقايسه شده است .موثر
بودن روش پیشنهادي از لحاظ سرعت پاسخ و کاهش فراجهش و فروجهش و مقاوم در برابر عدم قطعیت پارامترها نشان داده شده است .کنترل
کننده پیشنهادي سرعت پاسخ سريعتري نسبت به ساير روشهاي کنترلي مرسوم داشته است و تقريبا سرعت پاسخ به نوسانات را  %7بهبود يافته
ا ست ،همچنین کنترل کننده پی شنهادي در کاهش فراجهش و کاهش فروجهش عملکرد بهتري دا شته ا ست و از لحاظ کاهش فراجهش و کاهش
فروجهش نوسانات نزديک به  %5بهبود داشته است .شبیهسازي درنرم افزار متلب (سیمولینک) انجام شده است.
کلیدواژگان :ريزشبکه روی کشتی ،کنترل پیش بین ،منابع ذخیره انرژی ،الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی ،کنترل بار-فرکانس
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Abstract:
Load-frequency control is among the important concerns in controlling microgrids, which are operated independently of
the main grid. In this paper, load-frequency control in microgrids on ships is studied. Resources such as batteries and
flywheels are considered controllable resources in load-frequency control. Besides, the model predictive control is used
as the controller to design a load-frequency control system. The model predictive control weight parameters, which play
a substantial role in determining the performance of this controller, are optimized using the craziness-based particle swarm
optimization algorithm. The proposed algorithm accelerates convergence. The results of the proposed controller are
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compared under several different scenarios considering the uncertainty of parameters using Multi-Objective Fuzzy Type
1 PI and Multi-Objective interval Fuzzy Type 2 PI controllers, which are optimized by the black hole algorithm, the fuzzy
proportional integral controllers, and Ziegler–Nichols proportional integral controllers. The effectiveness of the proposed
method with regard to the response speed, the decrease in overshoot and undershoot, and robustness against the parameter
uncertainties is indicated. The proposed controller responds faster than the other conventional control methods and
accelerates the process of responding to oscillations by 7%. In addition, the proposed controller performs better in
reducing overshoot and reducing undershoot and it shows a 5% improvement with regard to the decrease in overshoot
and undershoot in the oscillations. Simulations are also carried out in MATLAB (Simulink).
Keywords: Microgrid on the Ship, model predictive control, Energy Saving Resources, Craziness-based particle swarm
optimization, Load frequency control
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-1

مقدمه

مفهوم ريز شبکه در سال  1998معرفی شد ،که ترکیبی از منابع

انرژی نو ،ذخیرهسااازها ،ساایسااتم ارتباطی ،بارها و کنترل کننده اساات ،که
معموال در سمت توزيع سی ستم قدرت جای میگیرد و میتواند به سی ستم
قدرت مت صل شود يا از آن جدا با شد ،که در حالت مت صل به شبکه ريز شبکه
يک تزريق کننده توان حقیقی و راکتیو اسااات ،ولی در حالت ايزوله مساا ول
تامین بارهای محلی و م شخ صه فرکانس و ولتاژ در مقدار نامی ا ست .بنابراين
در ريزشبکه وظیفه سیستم کنترل اتوماتیک به دلیل اغتشاش در منابع تولید
توان ريزشبکه و اغتشاشات بار اساسیتر است .ريزشبکه در حالت ماندگار در
تعادل میان تولید و مصرف به سر میبرد و چناچه بنا به رخداد اغتشاشی اين
تعادل از بین برود ،فرکانس از مقدار نامی دور خواهد شاااد .و اگر نوساااانات
فرکانس سیستم کنترل نشود ،میتواند خسارات زيادی در برداشته باشد[.]1
اگر اغتشاشی در ريزشبکه روی دهد و سبب بر هم خوردن تعادل میان تولید
وم صرف شود ،فرکانس نو سان میکند .برای مثال اگر بار به ناگاه ا ضافه شود،
فرکانس از مقدار نامی افت خواهد کرد که اگر کنترل نشااود شاااهد ناپايداری
فر کانس خواهیم بود .حل قه کنترلی اول یه ،اولین حل قه کنترلی بوده که به
محدودکردن افت فرکانس بعد از اتفاق افتادن اغتشااااش اقدام مینمايد[.]2
حل قه کنترلی اول یه ،فر کانس ا فت کرده را م حدود میک ند ا ما در برگردا ندن
فر کانس به م قدار نامی ناتوان بوده و از اين رو حل قه ت عاملی ديگری با نام
کنترل ثانويه فرکانس نیز اسااتفاده میشااود [ .]2حلقه کنترل ثانويه توساا
سیستم کنترل بار-فرکانس يا سیستم کنترل بار-فرکانس 1کنترل میشود .در
حلقه کنترل ثانويه از کنترل کنندههای متفاوتی اساااتفاده میشاااود .به علت
طب یت تصاااادفی وزش باد و تابش خورشااا ید ،توان تول یدی م نابع انرژی
تجديدپذير متغیر است .تغییرات تصادفی توان تولیدی منابع انرژی تجديدپذير
و همچنین تغییرات بار میتواند ساابب عدم تعادل و در نتیجه ساابب انحراف
قابل توجه در فرکانس ريز شبکه-در حالت جدا از شبکه شود[ .]2برای میرا
کردن نو سانات توان و فرکانس ،بازگرداندن فرکانس به مقدار نامی و همچنین
بازگرداندن توان خ ارتباطی به مقدار تنظیم شده ،از ا ستراتژیهای کنترلی
بار-فرکانس اساااتفاده میشاااود[ .]2-4در ارتباط با کنترل بار-فرکانس در
ريزشاابکهها تحقیقات گسااتردهای انجام شااده اساات .روشهای کنترلی بار-
فرکانس در ريزشااابکهها در [ ]4-27آورده شاااده اسااات .کنترل کنندههای
متعددی مانند تناسااابی-انتگرالی معمولی [ ،]4،5کنترل کننده تناسااابی-
انتگرالی-مشااتقگیر معمولی [ ،]6کنترل کننده تناساابی-انتگرالی-مشااتقگیر
مبتنی بر تعیین ضاارا ب با روش زيگلر -نیکولز [ ،]7کنترل کننده تناساابی-
انتگرالی-مشاااتقگیر مبتنی بر الگوريتم ژنتیک [ ،]8کنترل کننده تناسااابی-
انتگرالی مبتنی بر الگوريتم ازد حام ذرات ،]9[ 2کنترل کن نده ت ناسااابی-
انتگرالی-مشتقگیر مبتنی بر جغرافیای زيستی ،]10[ 3کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی-م شتقگیر مبتنی بر الگوريتم کوا سی ،]11[ 4کنترل کننده تنا سبی-
انتگرالی-مشااتقگیر مبتنی بر مرتبه کسااری [ ،]12کنترل کننده تناساابی-
انتگرالی-مشتقگیر فازی مبتنی بر مرتبه کسری [ ،]13کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی مبتنی بر منطق فازی نوع  2در ترک یب با الگوريتم بهبود ياف ته
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جسااتجوی هارمونی [ ]14،15برای کنترل بار-فرکانس در ريز شاابکهها ارا ه
شااده اساات .همچنین از روشهای کنترل مقاوم مبتنی بر کنترل اچ-بینهايت
[ ،]16-18کنترل فااازی مبتنی بر الگوريتم ازدحااام ذرات [ ،]19از کنترل
مبتنی بر الگوريتم يادگیری عاطفی مغز ،]20[ 5برای کنترل بار-فرکانس در
ريز شبکه استفاده شده ا ست .در [ ]21اثر تاخیر زمانی سیستمهای مخابراتی
بر پايداری کنترل بار-فرکانس در يک ساایسااتم مشااتمل بر ريزشاابکه چند
ناحیهای بررساای شااده اساات .در [ ]22اسااتراتژی کنترل نظارت ثالثیه برای
کنترل بار-فرکانس در يک سی ستم م شتمل بر ريز شبکه چند ناحیهای ارا ه
شده است .در [ ]23کنترل مبتنی بر کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی در
يک سیستم سه ناحیهای کوچک آبی برای کنترل بار-فرکانس ارا ه شده است.
در [ ]24اثر خطوط ارت باطی و ساااوپر خارن ها بر کنترل بار-فرکانس در ريز
شبکه چند ناحیهای برر سی شده ا ست .در [ ]25اثر ذخیره سازها بر کنترل
بار-فرکانس در ريزشبکه چند ناحیهای بررسی شده است .در [ ]26کنترل بار-
فرکانس در ريزشاابکه چند ناحیهای به کمک کنترل کننده تناساابی-انتگرالی
فازی تنظیم شده با روش ناگای ارا ه شده ا ست .در [ ]27کنترل بار-فرکانس
در يک ريز شااابکه دو ناح یهای با روش کنترل کننده تناسااابی-انتگرالی-
م شتقگیر بهینه سازی شده با عنکبوت

اجتماعی 6ارا ه

شده ا ست .در [ ]28به

برر سی کنترل بار-فرکانس ريز شبکه ايزوله بر روی ک شتی به و سیله کنترل
کننده تنا سبی-انتگرالی فازی نوع يک و دو چند هدفه که به و سیله الگوريتم
سااایاه چاله آنالين بهینه شاااده اسااات .ريزشااابکه مورد مطالعه در [ ]28با
ريزشاابکههای مورد مطالعه در [ ]4-27متفاوت اساات زيرا در اين ريزشاابکه
عالوه بر منابع انرژی تجديدپذيری مانند توربین بادی و ساالول خورشاایدی از
منبع انرژی تجديدپذير ديگری مانند مبدل انرژی امواج دريا ا ستفاده میکند،
به کار بردن اين نوع منبع انرژی تجديدپذير به علت طبیعت نوساااانی زياد
( امواج نو سانی) کار سی ستم کنترل بار-فرکانس را م شکل میکند .در مورد
اين ريزشبکهها تحقیقاتی کمی صورت گرفته است .در [ ]28با در نظر گرفتن
مبدل انرژی امواج دريا به طراحی سااایساااتم کنترل بار-فرکانس برای اين
ريزشبکه پرداخته شده است .روشهای به کار برده شده در [ ]28کنترل کننده
تناسبی-انتگرالی فازی چند هدفه که توس الگوريتم سیاه چاله آنالين ،بهینه
شده 7و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو که توس الگوريتم سیاه
چاله آنالين ،بهینه شااده 8هسااتند که در مقابل اغتشاااشااات بار و منابع تولید
پراکنده خیلی مقاوم نیسااتند و همچنین روشااهای کنترلی به کار برده شااده
برای [ ]4-27برای اين نوع ريزشاابکه (ريزشاابکه با درنظر گرفتن انرژی امواج
دريا) عملکرد مطلوبی ندارند.
)1.Load Frequency Control(LFC
)2.Particle Swarm Optimization (PSO
)3 .Biogeography-based(BIO
)4.quasi-oppositional harmony search algorithm(QOH
)5.Human brain emotional learning(HBEL
)6. Social-spider optimizer (SSO
)7. Multi-Objective Fuzzy PI (MOFPI
)8. Multi-Objective interval Fuzzy Type2 PI (MOIT2FPI
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بنابراين الزم اساات روش کنترلی طراحی شااود که بتوان عملکرد موثر و قوی

()1

در برابر اغتشاشات بار و منابع تولید پراکنده و همچنین عدم قطعیت پارامترها

()2

دا شته با شد .در اين مقاله برای سی ستم کنترل بار -فرکانس ريز شبکه روی
ک شتی سیار از کنترل کننده پیش بین مدل بهینه شده ا ستفاده شده ا ست.
روش پیشااانهادی مبتنی بر کنترل پیشبین مدل -که پارامترهای وزن آن با
روش الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی بهینه شده پیشنهاد شده است.
که اين الگوريتم پیشاانهادی ساارعت و عمکلرد مناساابی در پیدا کردن جواب
ن سبت ساير الگوريتمها دارد .ريز شبکه م شتمل بر ديزل ژنراتور ،توربین بادی،
فتوولتا یک ( سلول خور شیدی) ،انرژی امواج دريا و انواع مختلف سی ستمهای
ذخیره انرژی تشااکیل شااده اساات .با انتخاب تابع هدف بهصااورت انتگرال
قدرمطلق انحرافات فرکانس ريز شبکه روی ک شتی سیار انتخاب شده ا ست.
برای اثبات کارايی روش پیشاانهادی ،مطالعات عددی در محی ساایمولینک
متلب در حالتهای مختلف انجام شده ا ست .مقاي سه نتايج بد ست آمده کنترل
کننده پیشنهادی با کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی چند هدفه که توس
الگوريتم سیاه چاله آنالين ،بهینه شده ،کنترل کننده تنا سبی-انتگرالی فازی
نوع دو که توسااا الگوريتم سااایاه چاله آنالين ،بهینه شاااده ،کنترل کننده
تنا سبی-انتگرالی فازی و کنترل کننده تنا سبی-انتگرالی زيگلر-نیکولز ن شان
دهنده بهبود پاسخ از نظر شاخصهايی همچون سرعت پاسخ ،کاهش فراجهش
و فروجهش و مقاوم در برابر عدم قطعیت پارامترها ،توس سیستم کنترل بار-
فرکانس ،نتايج نشانگر برتری روش پیشنهادی است .مقاله شامل مدل و اجزای
ريزشاابکه روی کشااتی ،طراحی کنترل کننده پیش بین مدل برای ريزشاابکه
سیار روی کشتی ،شبیهسازی و نتايج است.
-2مدل و اجزاي ريزشبکه روي کشتي

.-2-1مدل ريزشبکه روي کشتي

ريز شبکه روی ک شتی سیار در شکل ( )1بر ا ساس طرح کنترلی
 LFCن شان داده شده ا ست .ريز شبکه روی ک شتی شامل سلول خور شیدی،1
توربین بادی ،2مبدل انرژی امواج در يا ،3ديزل ژنراتور ،4چرخ ط یار 5و باتری6
ا ست .سلول خور شیدی و توربین بادی منابع ا صلی و مبدل انرژی امواج دريا
برای تامین بار هساااتند ،اما به ع لت متغییر بودن توان خروجی آن ها ،ديزل
ژنراتور به عنوان منبع توان پشاااتیبان برای پاساااخگويی به تغییرات بار عمل
میکند .منابع ذخیرهسااااز انرژی باتری و ذخیرهسااااز چرخ ط یار مازاد توان
تول یدی کمبود توان بار را در کوتاه مدت جبران میکنند [ .]23-28در ادامه
مدل دينامیکی هر يک از منابع ريز شاابکه س ایار روی کشااتی پرداخته شااده
است .نمايی از ريزشبکه روی کشتی در شکل ( )2نشان داده شده است .شکل
( )2ريزشبکه سیار کشتی شامل منابع تولید انرژی مانند توربین بادی ،سلول
خورشاایدی ،مبدل انرژی امواج دريا ،ديزل ژنراتور و منابع ذخیره انرژی مانند
باتری که به وسیله مبدلهای اينورتر به ريزشبکه سیار متصل هستند.
-2-2توربین بادي:

توربین بادی به توربینی گف ته میشاااود که برای ت بد يل انرژی

جنبشااای باد به انرژی مکانیکی به کار میرود .توان توربین بادی (  ) Pاز
WT
رابطه ( )1محاسبه میشود [ .]9-7مدل دينامیکی توربین بادی به صورت تابع
تبديل مرتبه اول در نظر گرفته شده ا ست که به و سیله رابطه( )2ن شان داده
شده است.

1

3
𝑊𝑊𝑉𝑉𝜌𝜌𝜌𝜌)𝜎𝜎 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊 = 2 𝐶𝐶𝑃𝑃 (𝛽𝛽,
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘

𝑇𝑇 = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺

𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑠𝑠+1

-2-3سلول خورشیدي

سلول خور شیدی انرژی خور شیدی را به انرژی الکتريکی تبديل
میکند[ .]4-5توان ساالول خورشاایدی وابسااته به دما و تابش اساات .مدل
دينامیکی سلول خور شیدی به همراه مدل اينورتر به و سیله رابطههای ( )3و
( )4ن شان داده شده ا ست [ .]4-5مدل اينورتر و سلول خور شیدی به صورت
يک تابع تبديل مرتبه اول در نظر گرفته شده است.
1

()3

𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑠𝑠+1
1

()4

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑠+1

 -2-4مبدل انرژي امواج دريا:

انرژی امواج دريا به عنوان يک منبع تولید پراکنده در نظر گرفته
میشود .تبديل انرژی امواج دريا به انرژی توس مبدل امواج دريا 7انجام
میگیرد .در اين مطالعه انرژی امواج دريا به عنوان يک منبع تجديد پذير در
نظر گرفته شده است .در اين مقاله تابع تبديل مبدل امواج برای کشتی به
عنوان يک تاخیر مرتبه اول در نظر گرفته میشود [ .]28مدل اينورتر و مبدل
امواج دريا به صورت يک تابع تبديل مرتبه اول در نظر گرفته شده است .مدل
دينامیکی انرژی امواج دريا به همراه مدل اينورتر به وسیله رابطههای ( )5و ()6
نشان داده شده است[ .]28علت در نظرگرفتن مدل دينامیکی مرتبه اول برای
منابع سادگی و کافی بودن آن ثابت زمانی و بهره برای نشان دادن دينامیک
سیستم ريزشبکه میباشد .البته می توان از مدلهايی با مرتبه بیشتر نیز استفاده
نمود
1

()5

𝑇𝑇𝐺𝐺 𝑠𝑠+1
1

()6

𝑇𝑇ℎ 𝑠𝑠+1

-2-5مدل ديزل ژنراتور:

است [.]6

بلوک دياگرام ديزل ژنراتور و گاورنر در شکل ( )3نشان داده شده

شکل  1مدل دينامیکی ريزشبکه روی کشتی سیار برای مس له کنترل بار-
فرکانس[]19،28،29،30،31

)1.Photo voltaic (PV
)2.Wind Turbine(WT
)3.Sea Wave energy(SWE
)4.Diesel Generator(DG
)5.Flywheel Energy Storage System(FESS
)6.Battery Energy Storage System(BESS
)7.Wave Energy Converter(WEC
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ريزشبکه روی کشتی:کنترل فرکانس-بار ريزشبکه با در نظر گرفتن انرژی امواج دريا به وسیله کنترلکننده پیشبین مدل بهینهشده

سیستم و انحراف فرکانس به وجود می آيد .مدل جرم چرخان ريزشبکه سیار
روی ک شتی در رابطه ( )10ن شان داده شده ا ست .در رابطه ( )10رابطه بین
توان ريزشبکه و تغییرات فرکانس را نشان میدهد ،که توان ريزشبکه بر حسب
رابطه ( )11نشااان داده شااده اساات .طبق رابطه ( )11توان ريزشاابکه برابر با
مجموع توان تولیدی که توساا منابع تولید پراکنده و منابع ذخیره انرژی که
از توان مصرفی بار کم شده است .رابطه ( )12توان تولیدی ريزشبکه را نشان
میدهد [.]28،7
𝑓𝑓∆

()10
()11
)(12

𝑃𝑃∆ =

1

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀+

𝐿𝐿𝑃𝑃∆ ∆𝑃𝑃 = ∆𝑃𝑃𝑠𝑠 −

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃∆ ∆𝑃𝑃𝑠𝑠 = ∆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∆𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∆𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 +

-3طراحي کنترل کننده پیش بین مدل بهینه شده با الگوريتم ازدحام

شکل  2مدل واقعی ريزشبکه روی کشتی سیار []28

ذرات مبتني بر ديوانگي براي ريزشبکه روي کشتي سیار:
-3-1معادالت حالت ريزشبکه:

فرم معادالت حالت بر ا ساس رابطه ( )13نو شته شده ا ست ،و بر
اساااس آن معادالت حالت ريزشاابکه روی کشااتی مطابق رابطه ( )14و ()15
بدست آمده است.
()13

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑌𝑌 𝑋𝑋̇ = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐷𝐷𝐷𝐷 ,

-3-2کنترل کننده پیش بین مدل:

شکل  3مدل دينامیکی ديزل ژنراتور []6
-2-6مدل باتري:

منبعی از انرژی پتان سیل الکتريکی ا ست که در درون آن با انجام

واکنشهای شیمیايی ،انرژی شیمیايی به انرژی الکتريکی تبديل میشود ،اين
انرژی در ق طب های باتری قا بل در يا فت اسااات .در اين م قا له باتری نوع
اک سیدا سیونی به علت ويژگیهای آن از جمله ظرفیت باالتر ،واکنش سريع و
کاهش دشارژ در زمانی که آماده به کار است ،استفاده شده است .مدل باتری
و اينورتر متصاال به ريزشاابکه به صااورت يک تاخیر مرتبه اول در رابطه ()7

ساختار کلی کنترل کننده پیشبین در شکل ( )4نشان داده شده
است .همانطور که در شکل ( )4مالحظه میشود ،در کنترلکننده مذکور ،با
استفاده از مدلی از سیستم ،رفتار آينده آن پیشبینی و کنترل میشود .در اين
کنترل کننده ،با حداقل کردن يک تابع هزينه ،سیگنال کنترلی بدست میآيد.
مقادير سیگنال کنترلی در افق کنترل طوری تعیین میشوند که خروجی
سیستم در آينده بر روی افق معین ،مسیر مرجع تعیین شده را دنبال کند.
برای اين منظور بايد تابع هزينه ،که عموماً به صورت مربع انحراف متغیرهای
کنترل شونده از مقدار مطلوب و مجموع مربعات سیگنالهای کنترلی در نظر
گرفته میشود ،حداقل شود .رابطه ( )16تابع هزينه و رابطه ( )17قیودی اعمالی
روی سیگنالهای کنترلی و خروجی را نشان میدهد [.]29
1

نشان داده شده است [.]12
()7

-2-7چرخ طیار:

1
𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑠𝑠+1

در چرخ طیار انرژی ذخیره شده به صورت انرژی جنبشی ذخیره شده است،که
رابطه ( )8انرژی جنبشی تعريف شده است [.]28،12
1

()8
مدل دينامیکی چرخ طیار به صورت تابع تبديل مرتبه اول در رابطه ( )9نشان

داده شده است [.]28،12

𝐾𝐾𝐸𝐸 = 2 𝐼𝐼𝑊𝑊 2
1

()9
-2-8مدل جرم چرخان ريزشبکه روي کشتي:

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠+1

برای نگه داشاااتن ريزشااابکه روی کشاااتی در يک کارکرد مانا توازن
فرکانس-توان بايد حفظ شااود ،در ريزشاابکه روی کشااتی اگر توان تغییر کند
انحراف فر کانس به وجود میآ يد .ولی در ع مل يک تاخیر بین انحراف توان
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𝑔𝑔𝑇𝑇𝑅𝑅

()14

𝑔𝑔𝑋𝑋∆
0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃∆
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃∆ 0
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃∆
0
] 𝑓𝑓∆ [

0
0

0
0
−1

0
−1
𝑑𝑑𝑇𝑇

−1

𝑔𝑔𝑇𝑇
1

𝑑𝑑𝑇𝑇

𝑔𝑔 ̇𝑋𝑋∆
̇
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃∆

̇
0
𝑇𝑇 = 0 0
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃∆
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
̇
−1
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃∆
𝑇𝑇 0 0 0
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
̇
] 𝑓𝑓∆ [
1
1
1
𝐷𝐷−
0
[
𝑀𝑀 𝑀𝑀 𝑀𝑀
] 𝑀𝑀

فرهاد امیری ،محمد حسن مرادی

0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢∆
] 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑢𝑢∆[
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑢𝑢∆

0

0
0

1

0

0

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇

1
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑇𝑇
0
] 0

0

0
0
0
] 𝑙𝑙𝑃𝑃∆ + 0 [∆𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊 + ∆𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + ∆𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 −
1
]𝑀𝑀[

()15

1
𝑔𝑔𝑇𝑇
0

𝑟𝑟3 ≤ 0.05
}
𝑟𝑟3 > 0.05

()21
()22
0

+

[ 0

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑣𝑣) 𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝑟𝑟4 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑟𝑟4

−1
{ = ) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑟𝑟3
1
+

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘+1

=

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘+1

1
{ = ) 𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝑟𝑟4
0

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 ≤ 𝑟𝑟4
}
()23
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 > 𝑟𝑟4
1
𝑟𝑟4 ≤ 0.5
{ = ) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑟𝑟4
}
()24
−1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃 < 𝑟𝑟4
-3-4تنظیم پارامترهاي وزن کنترل پیش بین مدل با استفاده از الگوريتم
ازدحام ذرات مبتني بر ديوانگي

پارامترهای وزنی موثرترين پارامتر قابل تنظیم در کنترل کننده
پیش بین مدل ا ست .و تاثیر ب سیار زيادی در پا سخ سی ستم دارد .بنابراين در

𝑔𝑔𝑋𝑋∆
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃∆
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃∆ ]𝑦𝑦 = [0 0 0 0 1
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃∆
] 𝑓𝑓∆ [

اين مقاله پارامترهای وزن کنترل کننده پیش بین مدل به وسااایله الگوريتم
ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی بهینه میشود .از الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی
بر ديوانگی به دلیل عملکرد موثر و کارامد اين الگوريتم در بهینه سازی موثر و
سارعت آن نسابت به سااير الگوريتمها اساتفاده شاده اسات .تابع هدف برای
تنظیم پارامترهای وزن کنترل کننده پیش بین مدل مربوط به سیستم کنترل
بار-فرکانس برای ريزشبکه روی کشتی به وسیله رابطه ( )25و قیود آن توس
رابطه ( )26ن شان داده شده ا ست .هدف بهینه سازی مینیمم کردن خطای
قدر مطلق تغییرات فرکانس ريزشبکه است.
∞
𝑑𝑑𝑑𝑑|𝑓𝑓∆| ∫0

= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
()25
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦 ≤ 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦,
{
}
()26
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢 ≤ 𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢,
-3-5مراحل بهینه سازي پارامتر وزن کنترل کننده پیش بین مدل براي
کنترل بار-فرکانس ريزشبکه روي کشتي:

اجرای الگوريتم :
 -1-1م قدار دهی اول یه :انت خاب جمع یت ذرات 100( :عدد)،

شکل  4ساختار کلی کنترل کننده پیشبین[]29،32
𝑁𝑁2

)𝑗𝑗 𝑗𝑗(𝑁𝑁1 , 𝑁𝑁2 , 𝑁𝑁𝑢𝑢 ) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∑ ([𝑦𝑦(𝑘𝑘 + 𝑗𝑗) − 𝑟𝑟(𝑘𝑘 + 𝑗𝑗)]𝑇𝑇 𝑊𝑊𝑦𝑦 [𝑦𝑦(𝑘𝑘 +
𝑗𝑗=𝑁𝑁1

)])𝑗𝑗 − 𝑟𝑟(𝑘𝑘 +
)𝑘𝑘(𝑢𝑢[ 𝑢𝑢𝑊𝑊 𝑇𝑇])+ ([𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1
)])− 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1
)(16
(≤ 𝑢𝑢(𝑘𝑘) ≤ 𝑢𝑢𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑦𝑦(𝑘𝑘) ≤ 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )17
-3-3الگوريتم ازدحام ذرات مبتني بر ديوانگي:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢

الگوريتم ازدحام ذرات اولین بار توس کندی و ابر هارت با الهام از
حرکت دسته جمعی پرندگان معرفی گرديد که يک مدل تکاملی محاسباتی و
تکنیک جستجوی تصادفی بر اساس هوش ازدحام است که موقعیت و سرعت
هر ذره توس رواب ( )18و ( )19به روز میشود [.]33
()18
()19

) 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑐𝑐1 𝑟𝑟1 (𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 ) + 𝑐𝑐2 𝑟𝑟2 (𝑔𝑔𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 −
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘+1

+

𝑘𝑘𝑖𝑖𝑣𝑣

𝑘𝑘𝑖𝑖𝑥𝑥

=

=

𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘+1
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘+1

الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات :در اين الگوريتم با تغییر توس
رابطه ( )20و ( )21معادالت سرعت به روز رسانی میشود و قابلیت جستجوی
کلی افزايش میيابد .و با اعمال ديوانگی بر الگوريتم ازدحام ذرات موقعیت ذره

توس رواب ( )23( ،)22و ( )24بهروز رسانی میشوند.
r3 )vik + (1 − r2 )c1 r1 (PBest − xik ) + (1 −

()20

(sign

= r2

vik+1

) r2 )c2 (1 − r1 )(g Best − xik

ماکزيمم تعداد تکرار (. Pr=0/3 ، c =2/10 ، c =1/90 ،)100
1

2

 -2-1تولید جمعیت اولیه ذرات بهصاااورت تصاااادفی با توجه به
]{𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢 , 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦 } ∈ [0,1

 -3-1ارز يابی تابع هدف برای هر ذره به وسااای له راب طه (،)25
محاسبه 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃 برای هر ذره و 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑔𝑔 برای گروه ذرات.
 -4-1محاساابه ساارعت ذرات و تعیین موقعیت جديد آنها توس ا
رواب ( )20و ()22
 -5-1ان جام مرا حل  3-1و  4-1تا اين که ت عداد تکرار ها به م قدار
ماکزيمم برسد
-1-6تعیین ذره بهینه

-4شبیه سازي:

در جدول ( )1پارامترهای ريزشبکه در روی کشتی و نیز پارامترهای
کنترل کننده های پیش بین مدل نشان داده شده است .بهینه سازی پارامترهای
وزن کنترل کنندههای پیش بین مدل با استفاده الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی
بر ديوانگی انجام شده است .ابتدا تغییری در بار ريزشبکه روی کشتی مطابق
دادههای جدول ( )1به اندازه بار به اندازه  0.03پريونیت در زمان صفر ثانیه
اتفاق میافتد .فرآيند بهینهسازی در  100تکرار برای الگوريتم ازدحام ذرات
مبتنی بر ديوانگی انجام شده است .همگرايی مس له برای الگوريتم ازدحام ذرات
مبتنی بر ديوانگی مطابق شکل( )5در  30تا  33تکرار انجام شده است.
پارامترهای کنترل کننده پیش بین مدل (پارامترهای وزن) از همگرايی الگوريتم
ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی دارای مقادير زير است.
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ريزشبکه روی کشتی:کنترل فرکانس-بار ريزشبکه با در نظر گرفتن انرژی امواج دريا به وسیله کنترلکننده پیشبین مدل بهینهشده
𝑊𝑊𝑦𝑦 = 0.7322, 𝑊𝑊𝑢𝑢 = 0.0892

جدول 1پارامترهای ريزشبکه روی کشتی []19،28،29،30،31
مقدار

عالئم

مقدار

0.1s

Tfess

2s

0.1s

Tbess

0.195

Cp

0.5s

عالئم
Tg

1s

Td

)3(pu Mw/second

R

1.225Km/m3

A

)0.012(pu/Hz

0

N1

)0.2(pu s

D

5
0.1

N2
)T(MPC

4s

2

Tc

Tpv

Nu

0.5s

TG

4s

Th
M

شکل  5همگرايی مس له برای الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی

سناريو( :)1در اين سناريو تغییرات منابع تولید پراکنده در ريزشبکه
روی کشتی در نظر گرفته نشده است و فق اغتشاشات بار به صورت تابع پله
مطابق شکل ( )6به ريزشبکه روی کشتی اعمال شده است .بر اساس شکل ()1
و دادهای جدول ( )1شبیه سازی انجام شده است .اغتشاشات بار به ريزشبکه
روی کشتی مطابق شکل ( )6اعمال شده است .در شکل ( )7پاسخ فرکانسی
ريزشبکه روی کشتی به اغتشاش بار نشان داده شده است .طبق شکل ()7
پاسخ فرکانسی روش پیشنهادی از نظر سرعت پاسخ به اغتشاشات بار وارد به
ريزشبکه بعد از 4.86ثانیه میرا شده است ،در حالی که کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله بعد از 6.25
ثانیه میرا شده است و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با
الگوريتم سیاه چاله بعد از  9.85ثانیه میرا شده است .از نظر حداکثر فروجهش
روش پیشنهادی دارای مقدار  -0.05هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای
مقدار  0.061هرتز است ،روش کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو
چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله از نظر حداکثر فروجهش دارای
مقدار  -0.071هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای مقدار  0.092هرتز است
و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله
از نظر حداکثر فروجهش دارای مقدار  -0.093هرتز و از نظر حداکثر فراجهش
دارای مقدار  0.113هرتز است .همانطور که از نتايج شبیهسازی مشخص است،
کنترل کننده پیش بین مدل بهینه شده با الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر
ديوانگی نسبت کنترل کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم
سیاه چاله [ ]28و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه بهینه
شده با الگوريتم سیاه چاله [ ]28مقايسه شده است و دارای عملکرد مطلوبی از
نظر سرعت پاسخ ،کاهش فراجهش و فروجهش میباشد.
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سناريو( :)2در اين سناريو اغتشاش بار مطابق شکل ( )6با عدم
قطعیت پارامتر اينرسی ( )+35%در نظر گرفته شده است .تغییرات منابع تولید
پراکنده در ريزشبکه روی کشتی در نظر گرفته نشده است .بر اساس شکل ()1
و دادهای جدول ( )1شبیه سازی انجام شده است .شکل ( )8پاسخ فرکانسی
ريزشبکه به اغتشاشات بار و به عدم قطعیت پارامترها را نشان میدهد .طبق
شکل ( )8پاسخ فرکانسی روش پیشنهادی از نظر سرعت پاسخ به اغتشاشات
بار وارد به ريزشبکه و عدم قطعیت پارامترهای ريزشبکه بعد از  5.98ثانیه میرا
شده است ،در حالی که کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه
بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله بعد از  14.44ثانیه میرا شده است و کنترل
کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله در مدت
زمان  20ثانیه میرا نشده است .از نظر حداکثر فروجهش روش پیشنهادی دارای
مقدار  -0.051هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای مقدار  0.063هرتز است،
روش کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه بهینه شده با
الگوريتم سیاه چاله [ ]28از نظر حداکثر فروجهش دارای مقدار  -0.076هرتز
و از نظر حداکثر فراجهش دارای مقدار  0.095هرتز است و کنترل کننده
تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله [ ]28از نظر
حداکثر فروجهش دارای مقدار  -0.091هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای
مقدار  0.148هرتز است .همانطور که از نتايج شبیه سازی مشخص است ،که
کنترل کننده پیش بین مدل بهینه شده با الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر
ديوانگی دارای عملکرد مطلوبی در مقابل اغتشاشات بار و عدم قطعیت پارامترها
نسبت به ساير روشهای کنترلی ذکر شده میباشد.
سناريو( :)3در اين سناريو تغییرات منابع تولید پراکنده در ريزشبکه
روی کشتی در نظر گرفته نشده است اغتشاشات بار به صورت قطار پالسی به
ريزشبکه روی کشتی اعمال شده است .بر اساس شکل ( )1و دادهای جدول
( )1شبیهسازی انجام شده است .اغتشاشات بار به ريزشبکه روی کشتی مطابق
شکل ( )9اعمال شده است .در شکل ( )10پاسخ فرکانسی ريزشبکه روی کشتی
به اغتشاشات بار نشان داده شده است .طبق شکل ( )10پاسخ فرکانسی روش
پیشنهادی از نظر سرعت پاسخ به اغتشاشات بار به صورت قطار پالسی وارد به
ريزشبکه بعد از  3.64ثانیه میرا شده است ،در حالی که کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله بعد از 6.85
ثانیه میرا شده است و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با
الگوريتم سیاه چاله بعد از  8.27ثانیه میرا شده است .از نظر حداکثر فروجهش
روش پیشنهادی دارای مقدار  -0.012هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای
مقدار  0.011هرتز است ،روش کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو
چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله از نظر حداکثر فروجهش دارای
مقدار  -0.031هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای مقدار  0.031هرتز است
و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله
از نظر حداکثر فروجهش دارای مقدار  -0.033هرتز و از نظر حداکثر فراجهش
دارای مقدار  0.036هرتز است .همانطور که از نتايج شبیهسازی مشخص است،
که کنترل کننده پیش بین مدل بهینه شده با الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر
ديوانگی نسبت کنترل کننده تناسبی-انگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم
سیاه چاله [ ]28و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه بهینه
شده با الگوريتم سیاه چاله [ ]28مقايسه شده است و دارای عملکرد مطلوبی از
نظر سرعت پاسخ ،کاهش فراجهش و فروجهش میباشد.
سناريو( :)4در اين سناريو تغییرات منابع تولید پراکنده در ريزشبکه
روی کشتی در نظر گرفته شده است .اغتشاشات بار به صورت قطار ضربه در
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ريزشبکه روی کشتی در نظر گرفته نشده است .بر اساس شکل ( )1و دادهای
جدول ( )1شبیهسازی انجام شده است .اغتشاشات منابع تولید پراکنده (توربین
بادی ،سلول خورشیدی ،امواج دريا) به ريزشبکه روی کشتی مطابق شکل (-11
الف-11 ،ب-11 ،ج) اعمال شده است .در شکل ( )12پاسخ فرکانسی ريزشبکه
روی کشتی به اغتشاشات منابع تولید پراکنده نشان داده شده است .همانطور
که از نتايج شبیهسازی مشخص است ،که کنترل کننده پیش بین مدل بهینه
شده با الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی نسبت کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله و کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی فازی نوع دو چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله مقايسه شده
است و دارای عملکرد مطلوبی از نظر سرعت پاسخ ،کاهش فراجهش و فروجهش
میباشد.
سناريو( :)5در اين سناريو تغییرات منابع تولید پراکنده در ريزشبکه
روی کشتی در نظر گرفته نشده است و فق اغتشاشات بار در ريزشبکه روی
کشتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت (تغییر پارامترها) در نظر گرفته شده است.
بر اساس شکل ( )1و دادهای جدول ( )1و جدول ( )2که نشان دهنده تغییرات
پارامترها است ،شبیهسازی انجام شده است .اغتشاشات بار به ريزشبکه روی
کشتی مطابق شکل ( )9با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها اعمال شده
است .در شکل ( )13پاسخ فرکانسی ريزشبکه روی کشتی به اغتشاشات بار
نشان داده شده است .طبق شکل ( )13پاسخ فرکانسی روش پیشنهادی از نظر
سرعت پاسخ به اغتشاشات بار به صورت قطار پالسی وارد به ريزشبکه بعد از
 3.85ثانیه میرا شده است ،در حالی که کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی
نوع دو چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله و کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله توانايی میرا کردن نوسانات
قبل از شروع اغتشاش بعدی را نداشتهاند .از نظر حداکثر فروجهش روش
پیشنهادی دارای مقدار  -0.010هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای مقدار
 0.009هرتز است ،روش کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو چند
هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله از نظر حداکثر فروجهش دارای مقدار
 -0.035هرتز و از نظر حداکثر فراجهش دارای مقدار  0.036هرتز است و
کنترل کننده تناسبی-انتگرالی چند هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله
از نظر حداکثر فروجهش دارای مقدار  -0.038هرتز و از نظر حداکثر
فراجهش دارای مقدار  0.040هرتز است .همانطور که از نتايج شبیه سازی
مشخص است ،که کنترل کننده پیش بین مدل بهینه شده با الگوريتم ازدحام
ذرات مبتنی بر ديوانگی نسبت کنترل کننده تناسبی-انگرالی چند هدفه بهینه
شده با الگوريتم سیاه چاله و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی نوع دو چند
هدفه بهینه شده با الگوريتم سیاه چاله مقايسه شده است و دارای عملکرد
مطلوبی از نظر سرعت پاسخ ،کاهش فراجهش و فروجهش در برابر عدم قطعیت
پارامترها میباشد.
سناريو( :)6در اين سناريو مطابق شکل ( )14اغتشاشات بار به
صورت چند پله به ريزشبکه وارد شده است .پاسخ فرکانسی ريزشبکه توس
کنترل کنندهای مختلف در شکل ( )15نشان داده شده است .در اين سناريو
کنترل کننده پیشنهادی با روشهای کنترلی در [( ]19کنترل کننده تناسبی-
انتگرالی فازی  ،کنترل کننده تناسبی-انتگرالی زيگلر-نیکولز) مقايسه شده
است .زمان میرا شدن نوسانات با استفاده از کنترل کننده پیشنهادی بعد از
 2.11ثانیه میرا شده است ،در حالی کنترل کننده تناسبی-انتگرالی فازی
نوسانات را بعد از زمان 2.87ثانیه و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی زيگلر-
نیکولز بعد از مدت زمان 6.54ثانیه میرا میکند .حداکثر فروجهش کنترل
کننده پیشنهادی  -0.01و حداکثر فراجهش مقدار  0.003است ،کنترل کننده

تناسبی-انتگرالی فازی دارای حداکثر فروجهش  -0.015و حداکثر فراجهش
 0.004است .کنترل کننده تناسبی-انتگرالی زيگلر-نیکولز دارای حداکثر
فروجهش  -0.017و حداکثر فراجهش  0.014است .با توجه به نتايج عملکرد
کنترل کننده پیشنهادی از لحاظ سرعت پاسخ و کاهش فراجهش و فرجهش
نسبت به کنترل کنندههای مورد استفاده در [ ]19مطلوبتر است.
-5نتیجه گیري
در اين م قاله از کنترل پیشبین مدل که پارامترهای وزن آن با
ا ستفاده از الگوريتم ازدحام ذرات مبتنی بر ديوانگی بهینه شده  ،برای کنترل
بار -فرکانس در ريز شبکه روی ک شتی ا ستفاده شد .از الگوريتم ازدحام ذرات
مبتنی برای بهی نه کردن پارامتر های کنترل کن نده پیش بین مدل به دل یل
سرعت همگرايی مناسب استفاده شده است ..نتايج شبیه سازی در سناريوهای
مختلف و مقاي سه کنترل کننده پی شنهادی با ساير رو شهای مورد ا ستفاده در
زمینه کنترل بار-فرکانس نشان داده شده که کنترل کننده پیشنهادی سرعت
پاسخ سريعتری نسبت به ساير روشهای کنترلی مرسوم داشته است و تقريبا
سرعت پا سخ به نو سانات را  %7بهبود بخ شیده ا ست ،همچنین کنترل کننده
پیشنهادی در کاهش فراجهش و کاهش فروجهش عملکرد بهتری داشته است
و از لحاظ کاهش فراجهش و کاهش فروجهش نوساااانات نزديک به  %5بهبود
داشته است.

شکل  6اغتشاشات بار ريزشبکه روی کشتی سناريو(]29[ )1

شکل  7پاسخ فرکانسی ريزشبکه به اغتشاشات بار
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شکل  8پاسخ فرکانسی ريزشبکه به اغتشاشات بار با در نظر گرفتن عدم قطعیت

شکل 9اغتشاشات بار به صورت قطار پالسی وارد به ريزشبکه []28

شکل  10پاسخ فرکانسی ريزشبکه به اغتشاشات بار سناريو()3

جدول 2تغییرات پارامترهای ريزشبکه []19،28،29،30
محدوده تغییرات

پارامترها

+35%
-25%
+45%
-30%
+10%
-25%
+35%

R
D
M
Te
Tg
Tfess
Tbess

شکل -11الف تغییرات توان توربین بادی []31-29

شکل -11ب تغییرات توان سلول خورشیدی[]31-29
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شکل -11ج تغییرات توان مبدل امواج دريا

شکل  12پاسخ فرکانسی ريزشبکه به اغتشاشات بار سناريو ()4

شکل  13پاسخ فرکانسی ريزشبکه به اغتشاشات بار سناريو ()5
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پره روتور
)6 پاسخ فرکانسی ريزشبکه (سناريو15 شکل

 سطح جاروب شده توسA
 سرعت بادV W
 ضريب عملکرد توربینC p ( ,  )

 ثابت زمانی مربوط به اينورتر سلول خورشیدیT c

 ثابت زمانی سلول خورشیدیT pv
 ثابت زمانی اينورتر مبدل امواج درياT G
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