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چکیده :در این مقاله ،کنترلر غیرخطي جدید برای  DSTATCOMدر یک ریزشبکه شامل واحدهای تولید پراکنده ) (DGواحد
پیشنهاد شده است .روش کنترلي پیشنهادی بر اساس نظریة خطي سازی فیدبک ) ،(FLTطراحي و از کنترلرهای  PIDنیزز بزرای
تنظیم و ردیابي جریان و ولتاژ مرجع استفاده شده است .همچنین ترکیبي از سیستم های فازی و الگوریتم زنبورها ) (BAبهمنظور
بهینه سازی پارامترهای کنترلکننده های  PIDپیشنهاد شده است .نتایج بهدستآمده نشان ميدهزد ویژگزيهزای پاسز پلزه ولتزاژ
 DSTATCOMکنترلر پیشنهادی شامل زمان خیز ،زمزان نشسزت ،حزداکرر اضزافه جهز

و خطزای حالزت پایزدار بزه شزکل

چشمگیری بهبود یافته است .همچنین روش ترکیبي پیشنهادی برای تنظیم کنترلر طراحيشده بزه تنظزیم بهتزر ولتزاژ  DCخزازن
موجود در DSTATCOMمنجر شده است و نیز عملکرد بهتری در مقایسه با کنترلر کالسیک  PIDو یا کنترلزر تنظزیمشزده بزا
الگوریتم ژنتیک ) (GAو بهینهسازی ازدحام ذرات ) (PSOدر هر دو حالت وقوع خطا و پس از برطرفسازی خطا دارد.
واژههای کلیدی :الگوریتم زنبورها ) ،(BAنظریة خطيسازی فیدبک ) ،(FLTسیستم توزیع ،منطق فازی.

گرفته ميشزوند [ .]3بزرای دسزتیابي بزه مزایزای DGهزا و

 -1مقدمه
1

تولیززد پراکنززده ) (DGو سیسززتمهززای انتقززال AC

انعطافپذیر توزیعشده ) 2(DFACTSنوآوریهای جدیدی
هستند که به بهبود و انعطافپذیری بیشتر شبکه های توزیزع
منجر شده اند [ .]1،2سیستم های فتوولتاییزک ،نیروگزاه هزای
بزادی ،بزرق آبززي ،بیزومس ،فتوسزل و زبالززه سزوز ازجملززه
کاربردهززای تولیززدات پراکنززده هسززتند،3DSTATCOM .
4

5

 UPQCو  DVRازجمله ادوات شزناختهشزد DFACT

هستند که بهطور گسترده ای در شزبکه هزای توزیزع بزه کزار

واحدهای  ،DFACTطراحي استراتژی کنترلي مناسب بسیار
مهم است .کنترل توان راکتیزو واحزدهای  DGو DFACT

چالشي اساسي برای حفظ ولتاژ شینهزای شزبکه توزیزع در
محدوده مطلوب است [ .]4گائو و ایرواني یک طرح کنتزرل
ولتاژ برای واحدهای  DGدر شبکه توزیع ارائه دادهاند که از
یک مبدل منبع ولتاژ ( )6VSCبهره مزيبزرد [ .]5اسزتراتژی
پیشنهادی آنها ،بهرهبرداری از واحزدهای  DGرا در هزر دو
7

حالت های متصل به شبکه و جزیره ای یا مستقل از شزبکه

8

امکانپذیر مي کند ،قدرت تزممین جریزان  VSCرا در طزول

تاری ارسال مقاله95/04/08 :

خطا دارد و نیز توانایي انتقال نرم بین حالت های متصزل بزه

تاری پذیرش مقاله95/11/30 :

شززبکه و جزیزرهای را داراسززت .کومززار و میشززرا نیززز یززک

نام نویسندهی مسئول :افشین لشکرآرا

الگوریتم برای بهبود عملکرد  DSTATCOMدر مد کنترل

نشاني نویسندهی مسئول :ایران – دزفول – دانشگاه آزاد دزفول –

ولتاژ معرفي کردهاند [ .]6استراتژی پیشنهادی آنها در مقایسه

دانشکدهی مهندسي -گروه برق

با روش کنترل کالسیک ولتاژ چندین مزیزت دارد ،ازجملزه
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اینکه با اجرای طرح پیشنهادی ،ضمن بهزرهبزرداری ،مقزدار

کنترلززر و نیززز پروفیززل ولتززاژ در نقطززة کوپلین ز

ضریب قدرت در ترمینال بار برابر یک ميماند؛ درحزاليکزه

) (13PCCبهبود ميیابند.

مشززتر

حفظ مقدار واحد برای ضزریب قزدرت در روش کالسزیک
امکززانپززذیر نیسززت .همچنززین بززا کمززک ایززن روش،
 DSTATCOMجریان کمتری تزریزق مزيکنزد و ایزن بزه
تلفات در مبدل و فیدر مربوطزه منجزر مزيشزود .بزا

کاه

وجود این مزایا ،مدل کنترل پیشنهادی خطي بوده است و مد
دینامیکي را برای  DSTATCOMدر نظر نميگیرد .سزین
و همکاران از یک الگوریتم کنترل بهینهشده بر اساس منطزق
فزززازی تطبیقزززي بزززرای تنظزززیم ولتزززاژ شزززین  DCدر
 DSTATCOMاستفاده کرده اند [ .]7روش ارائهشده ولتزاژ

 -2طراحی کنترلرر بزرای  DSTATCOMبرر
اساس نظریة فیدبک خطیساز
شکل ( )1طرح کلي از DSTATCOMمتصل به یزک
شبکه توزیع را نشان ميدهد [.]8
با توجه به توضیحات جامع موجود در [ ،]8معادلزه ()1
(مدل غیرخطي  )DSTATCOMدر فضای حالزت )(14SS

به شرح زیر استخراج ميشود:

شززین  DCرا در  VSCکنتززرل مززيکنززد و پاسزز پلززه
 DSTATCOMرا تنها با کاه

کنترلزر PI

اضافه جهز

9

کالسیک آن بهبود مي دهد .به عبارت دیگر ،با اجزرای روش
پیشنهادی ،به بهبود ویژگيهای دیگر پاس پله ماننزد زمزان
خیز ،زمان نشست یا مقزدار خطزای حالزت مانزدگار توجزه
نشده است .محمود و همکاران ،طرح کنترل غیرخطي بزرای
 DSTATCOMمتصل به یک شبکه توزیزع بزا واحزدهای
 DGپیشنهاد کرده اند [ .]8کنترلکنند مدّنظر ولتاژ شین DC

شکل ( :)1دیاگرام مداری  DSTATCOMشش پالسه.

را در هر شرایط عملیاتي تنظیم کرده است و عملکرد بسزیار

 id 
x   i q 
v dc 
x  f ( x)  g ( x)u 

بهتری در مقایسه با کنترلکننزده  PIکالسزیک دارد .در ایزن
روش پس از خطزي سزازی ،از دو کنترلزر  PIبزرای ردیزابي
سززیگنال مرجززع در خروجززي اسززتفاده م زيشززود .در روش
پیشنهادی ،ضرایب انتخابشده بزرای کنترلرهزای  PIرابطزه
استاتیکي با مقدار مرجع دارند؛ بنابراین هیچ تضزمیني بزرای
انتخاب پارامترهای بهینه برای کنتزرلکننزدههزای  PIوجزود
ندارد.
11

10

هدف اصلي این مقاله طراحي یک کنترلر FLT -PID
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بززرای  DSTATCOMبززا درنظرگززرفتن مززدل غیرخطززي

y   i 
y   1   q 
 y 2  v dc 
که

فیززدبک ،عوامززل غیرخطززي حززذف مززيشززود و پززس از

 u  m cos  
u   1  

u 2   m sin  

 DSTATCOMاست که با استفاده از نظریزة خطزي سزازی
خطي سازی با کنترلرهزای  ،PIDخطاهزای تعقیزب ولتزاژ و
جریان مرجزع  DSTATCOMکنتزرل مزي شزود .همچنزین
پارامترهای کنترلر طراحي شده بر اساس ترکیبي از مجموعزه
فازی و الگوریتم زنبورها ) (12BAانتخاب و تنظیم مي شوند
و با انتخاب گین مناسب برای کنترلر  PIDویژگيهای پاس

کززه در آن  u،g(x) ،f (x) ،xو  yبززه ترتیززب عبارتنززد از:
متغیرهای حالت ،ماتریس حالت ،ماتریس ضزرایب ورودی،
ماتریس متغیرهای ورودی و ماتریس بردار خروجي.
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 i dو  : vdجریان و ولتاژ متناظر با محور  dدر قزاب مرجزع
dq؛
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طراحي کنند .برای این منظور در این مقاله ،دو کنتزرلکننزد
 PIDبه شرح زیر پیشنهاد شده است:

 : i qجریان متناظر با محور  qدر قاب مرجع dq؛

t

de1
v1  k1 p e1  k1i e1dt  k1d
dt



 : v dcولتاژ خازن؛
()3

 : Lسلف معادل فیلتر و ترانسفورماتور؛
 : Rمقاومت اینورتر و ترانسفورماتور؛
3
C  Cdc
2

و  C dcظرفیت خازن؛

de2
dt

t



v 2  k 2 p e 2  k 2i e 2 dt  k 2d
0

که در آن  e1مقدار خطای مشاهدهشزده در  iqو  ،e2مقزدار

 : سرعت زاویهای بردارهای ولتاژ و جریان و

 :mشاخص مدوالسیون و  زاویه آت

0

مدوالسیون پهنای

پالس ) (15PWMاستفادهشده در  DSTATCOMاست.

خطای مشاهده شده در  vdcاست.

از نظریة خطزي سزازی فیزدبک در کنتزرل سیسزتمهزای

 -3ترکیب الگوریتم زنبورها و سیستم فرازی

غیرخطي ،بسیار استفاده ميشود .خطي سازی فیزدبک روش

برررای تنظرریم بهینرره پارامترهررای کنترلررر

کنترل چندمتغیره بزر اسزاس مزدل ریاضزي سیسزتم اسزت؛
ازاینرو ،روش کنترلزي بزر مبنزای مزدل سیسزتم محسزوب

DSTATCOM
در این بخ  ،نحو عملکرد الگوریتم زنبورها ) (BAو

ميشود .این روش با تغییر متغیرهزا و نیزز انتخزاب ورودی

ترکیززب آن بززا سیسززتم فززازی و درنهایززت روش ترکیبززي

کنترل مناسب ،سیستم های غیرخطي را به سیستم های خطزي

پیشززنهادی  Fuzzy-BA-FLT-PIDبززرای کنتززرل و تنظززیم

متناظر تبدیل ميکند.

بهینه پارامترهای کنترلي بررسي شده است.

نظریة خطي سازی فیزدبک بزرای خطزيکزردن سیسزتم
غیرخطي ( DSTATCOMارائه شده در معادله ( ))1استفاده
مي شود .این رویکرد کنترلي با تبدیل معادله غیرخطي ( )1به
دو سیستم خطي جدید (که هر دو نیز دینامیک داخلي پایدار
دارند) به حذف همة عوامل غیرخطزي از معادلزه غیرخطزي
 DSTATCOMمنجر خواهد شد [ .]10،8توضیحات جامع
درخصززو

اسززتفاده از نظریززة فیززدبک خطززيسززاز بززرای

خطزيکززردن معززادالت ( DSTATCOM )1در مرجززع []8
اشاره شده است که درنهایت به تعریف یزک قزانون کنتزرل
فیزززدبکي بزززین ورودیهزززای کنترلزززي جدیزززد  v1و  v2و
ورودیهای کنترلي قدیم  u1و  u2به شرح زیر منجر خواهد
شد:

()2

 -1-3الگوریتم زنبورها )(BA
در طبیعت ،مجموعه ای از زنبورهای عسزل خزود را بزه
جاهای دور مي رسانند و در جهت هزای مختلزف و بزهطزور
همزمان ازمنابع غذایي استفاده مزيکننزد .ایزن مجموعزه بزا
فرستادن زنبورهای جست وجوگر به سمت منابع مناسزب تزر
گسترش مي یابد .در این فرآیند ،گل های با شهد باال میزبزان
زنبورهای بیشتر و گل های با شهد کمتزر ،شزاهد زنبورهزای
کمتری خواهنزد بزود .زنبورهزای بزازرس ،آغزازگر فرآینزد
جست وجو در یزک مجموعزه هسزتند .زنبورهزای بزازرس
بهصورت تصادفي از یک گلزار به سمت گلزار دیگر حرکت
مي کنند و پس از کسب اطالعات از آنها به کندو برميگردند
و شروع به تبادل اطالعاتي همچون مسیر گلززار و مسزافت

Riq
C
L
L
[ v 2  iq
v1 

]
id
id vdc
vdc
id vdc

u1 

L
R
] [v1  id  iq
vdc
L

u2 

ورودیهززای کنترلززي جدیززد  v1و v2بایززد دو کنتززرلکننززد
مناسب برای ردیابي هزر دو خروجزي مرجزع ) iqو  (vdcرا

کندو تا گلزار ميکنند [.]10،12
الگوریتم زنبورهزا الگزوریتم جسزت وجزوی بزر مبنزای
جمعیت است کزه از رفتزار مجموعزه زنبورهزای عسزل در
جسززتوجززوی غززذا الهززام گرفتززه شززده اسززت و نززوعي
جست وجوی همسایگي را بهصورت تصادفي انجام ميدهد
که در مسائل بهینهسازی اسزتفاده مزي شزود .مراحزل یزافتن
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جواب بهینه با الگوریتم زنبور عسل در قالب یک فلوچارت
(شکل  )2به شرح زیر خالصه شده است
 ایجاد مجموعه جواب اولیه. بررسي برازندگي مجموعه جوابهای اولیه. تکرار حلقه زیر تا حصول شرط توقف. ایجاد مجموعة جدید همسایگي برای یزافتن جزوابهزایجدید.
 انتخاب مکانها برای جستوجوی همسایگي. استخدام زنبورها برای مکانهای انتخابشده. انتخاب بهترین زنبور (به لحاظ برازندگي) از هر بسته. اضززافهکززردن زنبوره زای باقیمانززده بززرای جسززتوجززویتصادفي و بررسي برازندگي آنها و مقایسه جوابهای قدیم
و جدید.
 پایان حلقه.الگززوریتم بززا واردکززردن  nزنبززور بززازرس بززهصززورت

شکل ( :)2فلوچارت الگوریتم زنبورها

تصادفي در فضای جست وجو شزروع مزيشزود .برازنزدگي
مکان های رؤیتشده با  nزنبور بزازرس بررسزي مزي شزود.

 -2-3تنظیم پارمترهرای کنترلرر  PID FLT-در

زنبورهایي با باالترین مقادیر برازنزدگي ،زنبورهزای منتخزب

 DSTATCOMبا ترکیب الگروریتم زنبورهرا و

هستند و مکان های مشاهدهشزد زنبورهزای منتخزب بزرای
جست وجوی همسایگي مشخص مي شوند .در مراحل بعزد،
الگوریتم ،عملیات جستوجو را بزه همسزایگي مکزانهزای
انتخابشده هدایت ميکند .همانطور که ذکر شزد زنبورهزا
بر اساس میزان برازندگي مکانه ای رؤیتشد آن ها انتخزاب
ميشزوند و الگزوریتم از مقزادیر برازنزدگي مربوطزه بزرای
بررسي مکانهای برتر استفاده ميکند []11،12
پارامترهای موجود در این الگوریتم عبارتند از:
 :nتعداد زنبورهای بازرس.
 :mتعداد مکان های منتخب از میان مکان های مشزاهدهشزد
زنبورهای بازرس.
 :eتعداد مکانهای برتر از میان  mمکان منتخب.
 :nepتعداد زنبورهای استخدامشده برای  eمکان منتخب.
 :nspتعززداد زنبورهززای اسززتخدامشززده بززرای  m-eمکززان

سیستم فازی
گینهای کنترلکنند  PIDپیشنهادی در بخز

قبزل بزا

کمک معادله ( )3باید طوری انتخاب شوند که خطاهای  e1و
 e2به حداقل برسند .همانطور که معادله ( )3نشان ميدهزد
گینهای هر دو کنترلر  PIDبه مقدار جریان و ولتزاژ مرجزع
بستگي دارند .مقادیر ولتزاژ و جریزان مرجزع بزا توجزه بزه
تخمین توان راکتیو سیستم برای بهبود پایداری ولتاژ محاسبه
ميشوند .روش تخمین توان راکتیو استفاده شده در این مقاله
در [ ]13به تفصیل بیان شده است .بر اساس مقزدار تخمزین
زدهشده ،توان راکتیو (  ) Q rمقدار محاسبهشده برای جریان
مرجع ( )  ) iq ( rبرابر است با:
()4

2Q r
3ed

iq ( r ) 

باقیمانده.

با توجه به مقدار )  iq ( rبهدسزتآمزده از رابطزه ( ،)4مقزدار

 :nghاندازه بستة گل (شعاع همسزایگي در جسزت وجزوی

ولتاژ  DCمرجع ( )  ) vdc( rاز رابطه زیر بهدست ميآید:

تصادفي).
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4

()8

)  ai . fij ( X

F(X ) 

i 1

خروجيها مقادیر مرجع متنزاظر را دنبزال کننزد و خطزا بزه

که در آن  aiضریب وزني مؤثر هدف  iام است.

حداقل برسد.

فرآیند یافتن پارامترهای بهینه برای کنترلر طراحزي شزده ،در

در این مقالزه از الگزوریتم زنبورهزا بزرای تنظزیم بهینزة

زیر بهصورت گام به گام تشریح شده است:

گینهای کنترلکنند  PIDبهصورتي اسزتفاده مزيشزود کزه

گام  :1دریافت همة دادههای الزم شبکة توزیع مدّنظر ،تنظیم

مشخصات پاس پله شامل زمان خیز ) ،(trزمان نشست )،(ts

پارامترهای الگوریتم زنبورها و تولید یک حل اولیه تصادفي.

(بهبود هر دو زمان خیز و زمزان نشسزت بزا هزم بزه بهبزود

گام  :2تکرار مراحل زیر برای هر بار اجرای الگوریتم:

سرعت پاس در هر دو قسمت ابتزدا و انتهزای مزوج منجزر

الف -تخمین توان راکتیو الزم؛

خواهززد شززد) ،حززداکرر فززراجه

) (Mpو خطززای حالززت

ب -محاسبة مقادیر جریان و ولتاژ مرجع؛

ماندگار ) (Essبهبود یابند .با توجه به مقاصد ذکرشده ،تزابع

ج -اجرای برنامة جریان پخ

هدف زیر برای حل مسئله تعریف شده است:

 -تولید یک راهحل بهینه بر اساس تخمینهای الف تا ج؛

) vdc( r )  vd  Riq( r )  Liq( r

()5

که در آن  , a 2 , a1 a 3و  a 4ضزرایب وزنزي توابزع
هدف هستند .با توجه به اینکه در ایزن پزژوه بزرای هزر
چهزار هزدف ارزش یکسزاني در نظزر گرفتزه شزده ،مقزدار
ضرایب  , a 2 , a1 a 3و  a 4برابر  0.25لحاظ شده است.
به دلیل اینکه توابع هدف ،دیمانسیونهای برابر ندارنزد،
از سیستم فازی بزرای همگزنکزردن همزة اهزداف اسزتفاده
ميشود [ .]14به این صورت که برای هر هزدف یزک تزابع
عضویت ) (μبزه شزرح زیزر تعریزف مزيشزود کزه درجزه
تمثیرگذاری تابع هدف متناظر را نشان ميدهد:
()6

OF  a1M P  a 2 E ss  a3t r  a 4 t s

fi min  fij ( X )  fi max

fij ( X )  fi min
max
fi
)  fij ( X
,
max
fi
 fi min
) fi max  fij ( X

 1,


 fij ( X )  

0,


()7
که در آن  f ijمقدار بهدستآمده برای  iامین تابع هزدف در
 jامین پاس  f imin ،بهترین پاس بهینه برای تابع هزدف i

ام و  f imaxبدترین جواب یافتهشده برای تابع هزدف  iام
است.
بر اساس روابط ( )6و ( ،)7تابع هدف نهایي بهصزورت
زیر تعریف ميشود:

بار []3؛

د -ارزیابي مقدار توابع هدف؛
و -فازیسازی مقدار تابع هزدف متنزاظر و ذخیزر بهتزرین
پاس مدّنظر.
گام  :3بهروزرساني پارامترهای الگوریتم زنبورهزا بزهمنظزور
تولید یک پاس جدید و اجرای فرایند محاسباتي ارائزه شزده
در مرحله ( 2الف تا و) برای پاس پیشنهادی جدید.
گام  :4مقایسه مقدار برازندگي پاس جدید و بهترین پاسز
ذخیرهشده .اگر مقدار برازندگي پاس جدید از بهترین پاس
ذخیرهشده بهتر است ،پاس جدید جایگزین بهتزرین پاسز
شود.
گام  :5بررسي شرط توقف .اگر شرط توقف برقزرار اسزت،
گام  6اجرا شود و در غیر این صورت ،دوباره به گام  3رفته
و پروسه قبل تکرار شود.

گام  :6دفازیکردن نتایج بهترین پاس ذخیزرهشزده و ارائزه
ضرایب بهینه برای کنترلر.
مرحله  :7پایان.

 -4نتایج شبیهسازی و بحث
عملکرد کنترلر طراحي شده بزر روی سیسزتم توزیزع بزا
ریزشبکه اصالحشد پیشزنهادی [ ]15بررسزي شزده اسزت.
ولتاژ سیستم توزیع مدّنظر  25کیلو ولزت و فرکزانس آن 50
هرتز در نظر گرفته شده است و ریزشزبکة آن شزامل منزابع
مختلفززي از تولیززدات پراکنززده ) (16DGمبتنززي بززر سززوخت
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فسیلي و انرژیهای تجدیدپذیر بارهای متنوع است .سیستم
آزمون ارائهشده در [ ]15با اضافهکردن سه شین جدید (،13
 14و  ،)15افزودن یک آرایزه فتوولتائیزک ) (17PVدر شزین
 7 ،14کیلومتر خط انتقال بین شینهای  13و  ،15یزک بزار
اضافي جدید ( )2MW+0.5Mvarدر شزینهزای  12و 15
توسعه یافته است.
ظرفیت  DSTATCOMنیز برابر  2.5مگزاوار در نظزر
گرفته شده است .این سیسزتم تسزت در شزکل ( )3نمزای
داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده مي شود،
شززین  ،4نقطززه اتصززال مشززتر ) (PCCبززوده اسززت و در
ریزشبکه ،سه نوع از واحزدهای  DGشزامل تزوربین بزادی،
سیستم فتوولتاییک و میکرو توربین به ترتیب بزه شزینهزای
شماره  14 ،8و  6به ترتیب متصل هستند که برای تممین بار
شینهای شماره  15 ،9و  11استفاده شزده اسزت و قزدرت
مازاد آنها به سیستم توزیع ) (18DSتزریق خواهد شد.

سه حالت مختلف برای آنزالیز ویژگزيهزای پاسز پلزه
ولتاژ در شین  (PCC) 12به شرح زیزر بررسزي مزيشزوند:

شکل ( :)3دیاگرام تک خطی شبکه توزیع توسعه یافته به همراه
ریزشبکه پیشنهادی

حالت ج) پاس پله ولتاژ در شین  12به تغییزر ناگهزاني
ولتاژ  ٪2در  ، vdcدرحزاليکزه DSTATCOMبزا کنترلزر
 PID-FLTپیشنهادی ،همراه بزا تنظزیم بهینزه پارامترهزا بزا
کمززک روش ترکیبززي فززازی  -الگززوریتم زنبورهززا کنتززرل
ميشود.

حالت (الف) :پاس ولتاژ در شین  12به تغییر ناگهاني ولتزاژ

مشخصات پاس پله ولتاژ بهدستآمزده در سزه حالزت:

 2در  ، vdcدرحاليکزه  DSTATCOMفقزط بزا کنترلزر

الف ،ب و ج با هم در جدول  1مقایسه شده اند .همانطزور

کالسززیک  PIDکنتززرل م زيشززود .در ایززن حالززت ضززرایب

که در این جدول دیده ميشزود ،کمتزرین (بهتزرین) مقزادیر

کنتزرلکننززده طززوری انتخزاب مزيشززوند کزه خروجزيهززا،

زمان خیز ،زمان نشست ،حداکرر فراجه

و خطای حالزت

ورودیهای مرجع را با حداقل خطا تعقیزب کننزد .در ایزن

ماندگار به ترتیب برابزر اسزت بزا  0.011 ،0.621 ،0.403و

مقاله از روش پیشنهادی در [ ]8برای تعیین ضرایب کنترلزر
کالسیک  PIDبهصورت زیر استفاده شده است:

k1 p  2iqr , k1i  iqr 2 , k1d  2 / 3iqr 3

 0.00019که همگي مربوط به حالزت ج ،یعنزي اسزتفاده از
کنترلر پیشنهادی همراه با استفاده از متد بهینه سازی ترکیبزي
هستند .همانطور که در جدول مشزاهده مزي شزود ،پزس از
حالزززت ج ،حالزززت ب ،یعنزززي اسزززتفاده از کنترلزززر FLT

 k 2 p  2vdcr , k 2i  vdcr 2 , k 2d  2 / 3vdcr 3 .و

طراحي شده بدون بهینه سازی ضرایب ،نسبت به حالت الزف

حالت ب) پاس پله ولتاژ در شین  12به تغییر ناگهزاني

برتری دارد که صرفاً استفاده از کنترلر کالسزیک  PIDبزرای

ولتاژ  2در  ، vdcدرحزاليکزه DSTATCOMبزا کنترلزر
 PID-FLTپیشنهادی ،بدون تنظزیم بهینزه پارامترهزا کنتزرل
ميشود.

 DSTATCOMاست.
مقدار گینهای کنترلر PID ( k1 p , k1i , k1d , k2 p ,

)  k2i , k2dبرای دو حالت ب و ج در جدول ( )2مقایسه
شده است .همانطور که در این جدول مشزاهده مزيشزود،
مقادیر بهینه گزینهزا (حالزت ج) نسزبت بزه حالزت بزدون
بهینهسازی (حالت ب) مقداری متفاوت است.
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جدول ( :)1مقایسه مشخصات پاسخ پله ولتاژ در سه حالت

تست شد دیگر کارآمدتر است .همچنین فرآینزد همگرایزي

الف ،ب و ج

تابع هدف برای سه الگوریتم ژنتیزک ،بهینزه سزازی اجتمزاع

حالت ج

حالت ب

حالت الف

ذرات و فازی  -زنبورهزا در شزکل ( 4ب) بزا هزم مقایسزه

0.011

0.038

0.197

Mp

شده اند .همان طور که در این شکل دیده مي شود ،تابع هدف

0.403

0.412

0.659

tr

روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک با مقدار نهایي

0.621

2.031

3.825

ts

همگرایي معادل  0.275و همچنزین ،الگزوریتم بهینزه سزازی

0.00019

0.250

0.644

Ess

اجتماع ذرات بزا مقزدار نهزایي همگرایزي  0.1250سزرعت

جدول ( :)2مقایسه گینهای کنترلر  PIDبرای حالتهای

همگرایي باالتری دارد و به مقدار نهایي بهینهتزری برابزر بزا

بوج

 0.1204ختم ميشود.

حالت ج

حالت ب

0.45 ،0.34

0.73 ،0.46

, k2 p k1 p

0.19 ،0.17

0.38 ،0.51

, k2i k1i

0.28 ،0.42

0.96 ،0.19

, k2d k1d

فرآیند همگرایي تابع هدف برای سه حالت الزف ،ب و
ج در شکل ( 4آ) با هم مقایسه شدهاند .همانطور که در این
شکل دیده ميشود ،تابع هدف در حالت ج ،یعني استفاده از
کنترلر طراحي شده به همراه بهینزه سزازی پارامترهزای آن بزا
روش ترکیبي پیشنهادی ،نسبت به دو حالت دیگزر ،سزرعت
همگرایي باالتری دارد و به مقدار نهایي بهینه تری ()0.1204
ختم ميشود .سرعت و مقدار نهایي همگرایي در حالزت ب
(با مقدار نهایي تابع هدف برابر با  )0.1274نسبت به حالت
الف (با مقدار نهایي تابع هزدف برابزر بزا  )0.1319برتزری
دارد؛ بنابراین نتیجه مي گیریم عملکرد کنترلر طراحي شزده از
عملکرد کنترلر کالسیک  PIDموفق تر بزوده اسزت و تنظزیم
پارامترهای آن با الگوریتم ترکیبي پیشنهادی به جزواب هزای
بهینهتری منجر خواهد شد.
مقادیر انتخاب شده برای پارامترهای الگزوریتم زنبورهزا
با آزمون و خطا بزهدسزت آمزدهانزد کزه عبارتنزد از،n=90 :
 ngh=5 ،nsp=7 ،npe=26 ،e=3 ،m=10و تعززداد دفعززات
تکرار = .100
حالت ج با دو الگوریتم ژنتیک و بهینزه سزازی اجتمزاع
ذرات [ ]16شبیه سازی شده است تا با نتایج به دست آمزده از
روش پیشنهادی مقایسه شود .جدول ( )3نتایج این مقایسزه
را ارائه مي دهد .همانطور که در این جدول دیده مزيشزود،
روش پیشززنهادی بززرای تنظززیم کنترلززر نسززبت بززه دو روش

شکل ( :)4پروسه همگرایی تابع هدف :آ) برای سه حالت تست
الف ،ب و ج ،ب) مقایسه متدهای مختلف در حالت ج
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همچنین ،روش کنترل پیشنهادی در زمان وقوع خطا در

همانطور که در شکل ( )5مشاهده ميشود ،برای حالت

شبکه بررسي شده است .اگر خطا برای مدت طوالني بزاقي

 1در شین ،PCCشبکه قادر به بازگشت بزه شزرایط قبزل از

بماند ،ممکن است به ناپایداری ولتاژ در شبکه منجزر شزود.

خطا پس از زمان پاکسازی خطا نیست.

در این شرایط ،حفظ پروفیل ولتاژ  PCCبرای جلزوگیری از
ناپایداری شبکه بسیار مهم است .این مهم مي تواند با تبزادل
مناسب انرژی بین  DSTATCOMو شزبکه در زمزان نیزاز
حاصل شود .برای بررسي عملکرد کنترلر پیشنهادی در زمان
وقوع خطا در شبکه ،فرض مي شود یک خطای سزه فزاز در
زمان  t=1ثانیه در شین شماره  2اتفاق افتاده است و در زمان
 t=1.2ثانیه این خطا برطرف ميشود.
جدول ( :)3مقایسه مشخصات پاسخ پله الگوریتم ژنتیک،

شکل ( :)5پروفیل ولتاژ شین PCCبرای سه حالت  2 ،1و.3

بهینهسازی اجتماع ذرات و فازی  -زنبورها برای حالت ج

برای حالت  ،2پروفیل ولتاژ در شین  PCCنسبت به حالت

فازی -زنبورها ،بهینهسازی اجتماع ذرات ،الگوریتم ژنتیک

آیتم

 ،1بهبود یافته و شبکه پس از رفع خطا به به شرایط نرمزال قبزل

0.0259 ،0.0179 ،0.011

Mp

0.41521،0.4293 ،0.403

بازگشته است؛ اما همانطور که در شکل مشاهده ميشزود ،ایزن

tr

0.6453 ،0.6407 ،0.621

ts

پروسه در حدود چند دهم ثانیه طول ميکشد .شبکه در مقایسزه

0.00042 ،0.00037 ،0.00019

Ess

با حالت های  1و  ،2برای حالت  3در مدت زمان خطا ،پروفیزل
ولتاژ بهتری را تجربه ميکند و تقریباً بدون تمخیر به شرایط قبزل

برای این وضعیت ،پروفیزل ولتزاژ  PCCدر شزکل ()5

از خطا بازميگردد؛ بنابراین ،نتیجه مي گیزریم کزه هزم در زمزان

نشان داده شده است .همزانطزور کزه در ایزن شزکل دیزده

خطززا و هززم پززس از برطززرفشززدن خطززا ،کنترلززر پیشززنهادی

ميشود ،ولتاژ در  PCCاز محدوده مجاز تعریفشزده بزرای

 FLT-PIDتنظیمشده به روش فازی – زنبورها ،عملکرد بهتزری

شبکه توزیع خزارج مزيشزود (ارگزان جهزاني ارائزهدهنزد

نسبت به کنترلر کالسزیک  PIDو یزا کنترلزر  FLT-PIDبزدون

خدمات شبکه توزیع) (19DNSPنرخ مجزاز بزرای تغییزرات
ولتاژ را ± 6٪تعریف ميکند).

بهینهسازی به روش فازی  -زنبورها دارد.
مقدار توان راکتیو تزریقيِ  DSTATCOMبرای تنظزیم

سه حالت متفزاوت دیگزر ،در صزورت وقزوع خطزا در

ولتاژ  PCCبرای سه حالت  2 ،1و  3در شزکل ( )6بزا هزم

شبکه ،عملکرد کنترلر پیشزنهادی را بزه شزرح زیزر ارزیزابي

مقایسه شده اند .همانطور که در این شکل مشاهده ميشود،

ميکند:

حالت  ،3یعني کنترلر پیشنهادی ،تنظیم توان راکتیو بهینه تری

حالززت ( :)1اسززتفاده از کنترلززر کالسززیک  PIDبززرای

نسبت به دو حالت دیگر از خود نشان ميدهد.

کنترل DSTATCOMدر زمان وقوع خطا []8
حالت ( :)2اسزتفاده از کنترلزر طراحزي شزده پیشزنهادی
 FLT – PIDبزززدون بهینزززهسزززازی پارامترهزززا بزززرای
کنترل DSTATCOMدر زمان خطا.
حالت ( :)3اسزتفاده از کنترلزر طراحزي شزده پیشزنهادی
 FLT - PIDهمراه با بهینهسازی پارامترها به روش فازی -
زنبورها برای کنترل  DSTATCOMدر زمان خطا.
شکل ( :)6توان راکتیو تزریقی  DSTATCOMبرای سه
حالت  2 ،1و.3
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 نتیجهگیری-5
 غیرخطزي بزرایFLT-PID در این مقالزه یزک کنترلزر
 در یک ریزشبکه پیشنهاد شزده اسزت کزهDSTATCOM
پارامترهای آن با ترکیبي از سیستم فازی و الگوریتم زنبورها
 بزهمنظزور تحلیزل عملکزرد.بهصورت بهینه تنظیم ميشوند
PCC  ویژگيهای پاس پله ولتاژ در نقطزه،کنترلر پیشنهادی

و همچنین در زمان وقوع خطا در ریزشبکه پیشنهادی نمونه
 تجزیززه و تحلیززل پاس ز پلززه ولتززاژ.ارزیززابي شززده اسززت
 نشززان مززيدهززد کنترلززر طراحززيشززدDSTATCOM
 (که ضزرائب آن بزا اسزتفاده از ترکیزب سیسزتمFLT-PID
فازی و الگوریتم زنبورها بزه صزورت بهینزه انتخزاب شزده
است) نسبت به حالت بدون بهینه سازی ضرائب و نیز حالت
 بهطور چشمگیری به بهبزودPID استفاده از کنترلر کالسیک
و نیزز کزاه

 حزداکرر فزراجه، زمان خیزز،زمان نشست

 مقزدار تزابع هزدف بزا.خطای حالت ماندگار منجر ميشود
 و با استفاده از0.1319  برابرPID استفاده از کنترلر کالسیک
 (بدون تنظزیم پارامترهزای کنترلزر) برابزرFLT-PIDکنترلر
 اسززت؛ درحززاليکززه بززا تنظززیم پارامترهززای روش0.1274
 همچنین. بهبود مي یابد0.1204  این مقدار به رقم،پیشنهادی
با مقایسه مقدار نهایي تابع هدف بر اساس روش تنظیمکنند
 بزه0.1252  و0.1275 ) با مقزادیر0.1204 پیشنهادی (برابر
ترتیب برای الگزوریتم هزای ژنتیزک و بهینزه سزازی اجتمزاع
 عملکرد بهتر روش تنظیمکننده پیشنهادی نسزبت بزه،ذرات
.الگوریتمهای هوشمند ذکرشده مشخص ميشود
 نتایج بهدستآمده نشان مزيدهزد کنترلزر،عالوه بر این
 الگزوریتم-  تنظیمشده بزه روش ترکیبزي فزازیFLT-PID
 برای هر دو حالت زمان وقوع خطزا و نیزز پزس از،زنبورها
 عملکرد بهتری را در مقایسه با دو کنترلزر،برطرف شدن آن
 بزدون بهینزه سزازی ازFLT-PID  و کنترلزرPID کالسیک
.خود نشان ميدهد
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