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Abstract:

In this paper, the modeling of the system under study was first proposed and then a
fuzzy-PID controller was designed considering the downstream filter for optimal system
performance to simulate the stability of a nonlinear system and to simulate low
frequency oscillations. In designing the proposed controller, the parameters of controller
and fuzzy members were considered as the variable, which ultimately turns into an
optimization issue. The controlling structure of the proposed PID is such that, regardless
of type and structure of the system under study, it can guarantee the stability of the
system and minimize the volatility and frequency fluctuations. The most important
feature of the proposed method is its independence on the structure of the system and
operating conditions. On the other hand, this paper attempts to reduce the frequency
deviation of the dynamic mode by improving the frequency controller and
implementing a new method. The new method is based on minimizing total sum of
summing time, peak time, peak value, and permanent error state over load changes
using the virus search optimization algorithm. Investigations done by different criteria
in time and frequency domains, using the proposed algorithm shows high efficiency in
comparison with other methods in the articles. Also, the proposed fuzzy controller has a
better performance for damping system disturbances in bad situations.
Keywords: Fuzzy PID Controller, Improved Virus Search Algorithm, Optimization, ,
Low Frequency Oscillations.
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چكیده :در این مقاله بهمنظور پایداری سیستم غیرخطی و میراسازی نوسانات فرکانس کم ،در ابتدا مدلسازی سیستم مورد
مطالعه ،ارائه و سپس کنترلکننده فازی  PID-با در نظر گرفتن فیلتر پایینگذر برای عملکرد مطلوب سیستم طراحی شده است.
در طراحی کنترلکنندۀ پیشنهادی ،پارامترهای کنترلکننده و اعضاء فازی بهصورت متغیر در نظر گرفته شدهاند که درنهایت تبدیل
به مسئلۀ بهینهسازی شدهاند .ساختار کنترلی فازی  PIDپیشنهادی به گونهای است که صرفنظر از نوع و ساختار سیستم مورد
مطالعه ،پایداری سیستم را تضمین و نوسانات ولتاژ و فرکانس را به حداقل میرساند .مهمترین ویژگی روش پیشنهادی،
وابستهنبودن آن به ساختار سیستم و شرایط کاری است .از سویی دیگر ،در این مقاله سعی شده است با بهبود کنترلکنندۀ فرکانس
و پیادهسازی روشی جدید ،مقدار انحراف فرکانس در حالت دینامیکی کاهش یابد .روش جدید به کار گرفته شده مبتنی بر
کمینهسازی مجموع قدر مطلق زمان نشست ،زمان اوج ،مقدار پیک و خطای حالت دائم بهازای تغییرات بار با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی جستجوی ویروس است .بررسی با معیارهای مختلف در حوزۀ زمان و فرکانس به کمک الگوریتم پیشنهادی نشان از
کارایی بیشتر در مقایسه با سایر روشهای موجود در مقاالت دارد .همچنین ،کنترلکنندۀ فازی پیشنهادی ،کارایی بهتری برای
میراکردن اغتشاشات سیستم در شرایط بد کاری را داراست.

واژههای کلیدی:
 -1مقدمه

کنترلکننده فازی  ،PIDالگوریتم بهبودیافتۀ جستجوی ویروس ،بهینهسازی ،نوسانات فرکانس کم

1

پایداری سیستم بهمنزلۀ مسئله ای مهمم بمرای عملکمرد
سیستم مطمئن ،از سال  1920شایان توجه قرار گرفته است

[ .]1موارد بسیاری از خاموشیهای بزرگ ناشی از ناپایداری
سیستم ،اهمیت این پدیده را نشمان ممیدهمد .گرچمه ایمن
مسممئلهای قممدیمی اسممت ،بمما رشممد و توسممعۀ اتصمماالت
به هم پیوسته سیستم ها ،استفاده از کنترل همای جدیمد بمرای
بهبود بهره برداری در شرایط عادی و اضطراری باعث شمده

 1تاریخ ارسال مقاله1397/02/11 :

است مسئلۀ پایداری ،نگرانی بزرگ تری تا گذشته به شممار

تاریخ پذیرش مقاله1397/04/30 :

آید .یکی از انواع پایداری ،پایداری زاویۀ روتمور اغتشماش

نام نویسندۀ مسئول :محمدرضا شایسته

کوچممک اسممت کممه بممه توانممایی سیسممتم بممرای نگهممداری

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران – یزد – دانشگاه آزاد اسالمی واحد

سنکرونیزم تحت اغتشاش های کوچک مربوط می شود [.]2

یزد – دانشکده فنی و مهندسی ،گروه برق

اممروزه ،هممراه بمما پیشمرفتهممای چشممگیری در تئمموری
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سیسممتمهمما و کنتممرل ،روشهممای جدیممد بممرای طراحممی

برای تنظیم بالدرنگ پارامترهای پایدارساز سیسمتم قمدرت

کنترلکننمده هما پیشمنهاد شمده اسمت کمه بمرای نمونمه بمه

سنتی با استفاده از شبکۀ عصبی با توابع پایۀ شمعاعی ارائمه

کنترل کننده های طراحی شده براسماس تئموری همای کنتمرل

شدهاند که براساس الگوریتم یادگیری متعامد کمترین خطای

تطبیقی ،کنترل مقاوم ،شبکه های عصبی مصمنوعی و کنتمرل

مربعات آموزش داده میشود .عملکمرد اساسمی ایمن ممدل

فازی اشاره می شود [ .]4- 3در دسته بنمدی کلمی ممی تموان

مبتنی بر جمع کردن ورودی ها و به دنبال آن به وجود آمدن

روش های ارائه شمده را بمه روش همای کالسمیک و هموش

یک خروجی است .در مرجع [ ]3از ادوات  FACTSسمعی

بهینهسازی تقسیمبندی کرد:

در افزایش قابلیت توان انتقمالی و از بمین بمردن نوسمانات

در پایدارسازهای قدیمی ،طراحی براساس مشتق گیری

فرکانس کوتاه شده است .در این مقاله اذعان دارد به دلیمل

در تئوری کنترل کالسیک بوده است .در اسمتراتژی کنتمرل

ناهممماهنگی بممین ایممن ادوات امکممان رسممیدن بممه میرایممی

کالسیک برای طراحی پایدارساز سیسمتم قمدرت از تموان،

پذیرفتهشده امکانپذیر نخواهد بود؛ به همین دلیل برای رفع

سرعت و فرکانس به عنوان سمیگنال کنترلمی بمه تنهمایی یما

این نقص برای سیستم غیرخطی با شرایط کماری زیماد ،از

به صورت ترکیب های متعدد بمرای تولیمد گشمتاور اضمافی

پایداری دینامیکی براساس ماتریس فیمدبک اسمتفاده شمده

روتور برای میراکردن نوسانات فرکانس پایین استفاده شمده

است .در [ ]11طراحی چندمنظوره پایدارسمازهای سیسمتم

است [ .]5باید توجه داشت برای طراحی کنترل کننده همای
میراگر کالسیک از مدل خطیشدۀ حمول نقطمۀ کمار معمین
استفاده می شود و فرض بمر آن اسمت کمه ممدل دقیقمی از
سیستم در دسترس و پارامترهای آن ثابت است .با توجه به
اینکه از ویژگی های برجستۀ سیستم قمدرت ماهیمت متغیمر
بارگذاری ،تولید ،مصرف و تغییمر آرایمش سیسمتم اسمت،
چنانچه نقطۀ کار سیستم تغییر کند ،کنترلکنندههای کالسیک
طراحی شده براساس پارامترهای ثابت مدل عملکرد سیستم
را مختل میکنند و کارآیی مناسبی نخواهند داشت [.]6
کاربرد روش های هوشمند در کنترل سیستم های پیچیده
و غیرخطی در دهۀ گذشته بیش ازپیش و به طور گسمترده ای
در زمینه همای مختلمف علموم و فمن آوری بمه کمار گرفتمه
می شوند .گاهی اوقات چنین مسائلی با توجمه بمه ماهیمت
واقعی و عملی تابع هدف یا قیود مدل بسمیار پیچیمده انمد.
روش های بهینهسازی سنتی دربرگیرندۀ فن همای مبتنمی بمر
مشتقگیریاند .چنین روشهایی نیرومندند و کارایی آنها در
حل انواع مختلف مسائل بهینه سازی به اثبات رسیده اسمت
[ .]8- 7در مرجع [ ]9مقایسه ای بین کنترل کننمدۀ کالسمیک
پایدارساز سیستم قدرت و پایدارسماز فمازی بمرای سیسمتم
چندماشینه به کمک الگوریتم اجتماع ذرات ارائه شده است.
از الگوریتم پیشنهادی برای تنظیم پارامترهای کنتمرل کننمدۀ
کالسیک و اعضای فازی استفاده شده است .در [ ]10روشی

قدرت چندماشینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع
ذرات ارائه شمده اسمت .پارامترهمای پایدارسمازها بمه طمور
همزمان طوری تنظیم می شوند که ممدهای الکترومکمانیکی
ناپایدار و با میرایی ضعیف را به ناحیۀ مشخصی از صمفحه
مخممتلط انتقممال دهنممد .در [ ]12تنظممیم همزمممان پممارامتر
پایدارسازها با الگوریتم ژنتیک در سیستم قدرت چندماشینه
با حل مجموعمه ای از نامسماوی هما ارائمه شمده اسمت کمه
بیان کنندۀ اهداف مسئلۀ بهینه سازی اسمت .تنظمیم همزممان
پارامترهای ثابت پایدارسازها با الگوریتم ژنتیک در سیسمتم
قدرت واقعمی بمرای مجموعمه ای از شمرایط بهمره بمرداری
مشخصشدۀ سیستم ارائه شده است .در [ ]13تنظیم همزمان
پارامترهای ثابت پایدارسازها با الگوریتم ژنتیک در سیسمتم
قدرت واقعی برای مجموعه ای از شرایط بهره برداری ارائمه
شده است .نتایج نشان دادهاند تابع برازندگی دقیق و ورودی
خبره سیستم قدرت در مراحل طراحی فرآیند بهینمه سمازی
خیلی مهم است و گاهی اوقات انتخاب بهتمرین راه حمل از
میان نتایج زیاد به دست آمده از الگوریتم الزم است .عمالوه
بر الگوریتم ژنتیک از سایر روش های هوشمند بهینه سمازی
همانند برنامه نویسمی تکماملی ،جسمتجوی ممنموع ،فراینمد
بازپخت فلزات و روش غذایابی باکتریها برای بهینه سازی
پارامترهای  PSSبمه کمار گرفتمه شمده اسمت [ .]15- 14در
مرجع [ ]16از الگوریتم  QPSOاستفاده شده است که ایمن
الگوریتم همم پمارامتر کمتمری نسمبت بمه  PSOدارد ،همم
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قدرتمندتر از  PSOاست و همچنین در مقایسه با  PSOنتایج
بهتممری را بممه دسممت داده اسممت .در مرجممع [ ]17تنظممیم
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د  -مقایسۀ عملکرد کنترل کننمدۀ پیشمنهادی در شمرایط
مختلف کاری با سایر روشهای موجود.

پارامترهای کنترلر تناسبی – انتگرالی – مشتقی با الگموریتم
هایبرید اجتماع ذرات و نلدرمید  NM-PSOپیشمنهاد شمده
است .نوآوری کار در وزن دهی پارامترهمای پاسمخ سیسمتم
شامل ماکزیمم فراجهش ،زمان نشست و زمان خیزش بوده

 -2مدلسازی مسئله مورد مطالعه
 - 1- 2مدلسازی غیرخطی سیستم چندماشینه

است .در مرجع [ ]18کنترل کنندۀ فازی مبتنی بر پایدارسماز

مممدل غیرخطممی سیسممتم قممدرت تممک  -ماشممینه بمما

سیستم قدرت در سیستم چندماشینه ارائه شده است .در این

مجموعه ای از معادالت جبری  -دیفرانسیلی توصیف شمده

روش از سیستم تشخیص فمازی بمرای سماختار غیرخطمی

است که ناشی از مدل های ژنراتورها ،بارهما و سمایر ادوات

ماشین سنکرون به کمک بازخورد خطیشمده بهمره گرفتمه

همچون سیستمهای کنترل است که ازطریق معادالت جبری

شده است .در اصالح ساختار فازی ،در مرجع [ ]19پایداری

شبکه به هم اتصال داده می شوند .در این مقالمه از ژنراتمور

سیستم قدرت به کممک کنتمرل کننمدۀ تطبیقمی فمازی روی

سیستم قدرت با مدل دومحوری [ ]1برای شمبیه سمازی در

سیستم چندماشینه به کمک الگوریتم اجتماع ذرات بررسمی

حوزۀ زمان استفاده می شود که معادالت آن به صورت زیمر

شده اسمت .هرچنمد روش پیشمنهادی کمارایی مناسمبی در

بیان میشود:

میراسازی نوسانات از خود نشان داده بود؛ اما در اختالالت

()1

) i  b (i  1

()2

1
i 
))(Pmi  Pei  D i (i  1
Mi

بزرگتر نمیتواند مقاوم بودن خود را حفظ کند.
در این مقاله ،بمرای رفمع ایمن نقطمه ضمعف الگموریتم
بهبودیافته جستجوی کلونی ویروس ارائه شده است [.]20
روش پیشنهادی روش بسیار جدید در سال  2016بوده که در
مقایسه با سایر روش های بهینه سازی عملکمرد سمریعتمر و
بهتری داشته است .در روش پیشنهادی از تئوری آشوب بهره
گرفته شده است که یکی از نکات برجسته است .در مقایسه با
سایر روش های بهینه سازی مشمابه ،روش پیشمنهادی دارای
مزایای کلیدی بسیاری است که در ادامۀ مقاله بیان خواهند
شد .نوآوریهای مقالمه بهصورت خالصمه عبارتاند

از:

المف  -ارائۀ کنترلکنندۀ فازی  PIDمبتنی بر وابستهنبودن

()3

1
) (E fdi  (x di  x di )i di  E qi
T doi

E qi 

()4

1
) (K Ai (v refi  v i  u i )  E fdi
T Ai

E fdi 

Tei  E qi i qi  (x qi  x di )i di i qi

()5
که در آن:

زاویه روتور

گشتاور الکتریکی

Te

ثابت زمانی مدار تحریک

 T'doسرعت روتور

ω

بهره رگوالتور

 KAتوان ورودی مکانیکی

Pm

آن به ساختار سیستم و شرایط کاری بما اسمتفاده از الگوریتم

ثابت زمانی رگوالتور

TA

بهبودیافته کلونی جستجوی ویروس.

ولتاژ مرجع

 vrefولتاژ داخلی ژنراتور
 vولتاژ تحریک معادل

ب  -تنظیم بهینۀ پارامترهای کنترلکنندۀ فازی پیشنهادی

δ

ولتاژ ترمینال

توان خروجی الکتریکی Pe
E'q
Efd

در چند مرحله شامل  - 1تنظیم ضرایب و توابع عضمویت؛

با توجه بمه اینکمه تولیمد در سیسمتم قمدرت بمر پایمۀ

 - 2تنظیم ضمرایب وزنمی قواعمد و  - 3تنظمممیم قواعمممد

ماشین های سنکرون (ژنراتورها) اسمتوار اسمت ،شمرط الزم

فممازی بهمنظور کمکردن زمان محاسبات.

برای عملکرد پذیرندۀ سیستم این است که همۀ ماشین های

ج  -در نظر گمرفتن پارامترهمای غیرخطمی روی ممدل

مزبور با یکدیگر در حالت سنکرون باقی بمانند .معمادالت

چندماشینه برای نزدیمکشدن رفتار سیسمتم ممورد مطالعمه

مکانیکی بر مبنای پریونیت چندماشینه را بهصورت زیر بیان

سیستم واقعی.

میشوند:
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d i
 B (S mi  S mi 0 )  i  i 0
dt

خروجی

dS mi
()7
 D i (S mi  S mi 0 ) T mi T ei
dt
کممه  Tmi،Hiو  Teiبممهترتیممب اینرسممی و گشممتاورهای
2H i

پردازش

کنترل کننده متعارف

سیستم کنترل کننده

PID

مکانیکی و الکتریکی iامین ماشیناند.

سطح اول کنترل

 - 2- 2کنترلکنندۀ فازی PID -

فازی
سطح دوم کنترل

شكل ( :)1طرحوارۀ سیستم کنترل پیشنهادی

به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت و فائقآمدن بر
مشکالت کنترلکنندههای کالسیک در شرایط کاری مختلف،

برای توضیح بیشتر ،فرض کنیمد بتموان محمدوده همای

کنترل کننده های فازی بمه عنموان پایدارسمازهای مقماوم ،در

 K Imin  K I  K Imax ، K pmin  K p  K pmaxو

میراسازی نوسانات سیگنال کوچک به کار گرفته شمده انمد.

 K Dmin  K D  K Dmaxرا بممرای بهممره تناسممبی و بهممره

کنترل کنندۀ فازی براساس ساختار  PIDبه عنوان کنتمرلگمر

مشتق تعیین کرد؛ در این صورت به منظمور توصمیف بهتمر

کارآمد ،در بسیاری از پروژهها ارائه شده است .در این بخش

متغیرها در محمدودۀ کوچمک تمر و جلموگیری از اخمتالف

ایدۀ کنترلکنندۀ فازی  PIDپیشنهادی برای پایداری فرکانس

احتمالی بین آنها ،این ضرایب به محدودۀ بین صفر و یمک

کم ارائمه شمده اسمت .اسمتراتژی کنتمرل کننمدۀ پیشمنهادی

مطابق با روابط زیر نرمالیزه میشوند:

به گونه ای است که ضرایب کنترلکنندۀ فازی  PIDبا منطمق
فازی تنظیم می شوند .بمرای بهبمود عملکمرد کنتمرل کننمدۀ
مدنظر ،الگموریتم بهبودیافتمۀ کلمونی جسمتجوی ویمروس
( )VCSپیشنهادی کمه دارای سمرعت همگرایمی و کمارآیی
خوبی برای بهینهیابی توابع غیرخطی است ،برای تنظیم بهینه
پارامترهای آن شامل ضرایب ،توابع عضویت ،ضرایب وزنی
قواعد و قواعمد فازی در چند مرحله استفاده میشود .شکل
 1اصول طراحی کنترل کنندۀ پیشنهادی را نشان میدهد کمه
در آن الیۀ اول کنترل کننده متداول بوده و الیمۀ دوم شمامل
سیستم های منطق فازی است که بر عملکمرد کنتمرل کننمدۀ
متعممارف نظممارت دارد و در صممورت لممزوم آن را اصممالح
میکند .در ایمن سیسمتم پیشمنهادی ،بخمش متعمارف آن از
کنترل کننمدۀ  PIDتشمکیل شمده اسمت کمه سیسمتم فمازی
بهره های  PIDرا به صورت بالدرنگ تعیین می کند .سیسمتم
فازی از مجموعه قواعد اگر  -آنگاه فازی بنما نهماده شمده
است که چگونگی انتخماب بهمره همای  PIDرا در شمرایط
عملکرد مشخص تشریح میکند.

K P  K P min
K D  K D min
, K D' 
K P max  K P min
K D max  K D min

()8

K I  K I min
K I max  K I min

حال فرض کنید ورودیهای سیسمتم فمازی

K P' 
K I' 

) e(tو)e˙(t

باشد؛ به طوریکه سیستم فازی تعیمینکننمده پارامترهما از 3
سیستم فازی  2ورودی و یک خروجی تشکیل شده اسمت،
میتوانیم قواعد اگر – آنگاه فازی را استنتاج کنمیم .فمرض
کنید قواعد اگر – آنگاه فازی به فرم زیمر باشمند .اگمر

)e(t

متعلق به ALو ) e˙(tمتعلق به  BLباشد ،آنگاه  Ḱpمتعلمق بمه
 CLو ḱdمتعلق به  DLو  αمتعلق به  ELاست که،CL ،BL ،AL
 DLو  ELمجموعه های فازی و  L=1,2,…Mاسمت .فمرض




کنید دامنۀ مدنظر برای ) e(tو ) e˙(tبمهترتیمب ] [e m , e m




و ]  [e md , e mdباشد .مجموعمۀ فمازی هماننمد شمکل ()2
چنان تعریف می شود که دامنۀ مدنظر را بپوشماند .بمه ایمن
منظور ،در ابتدا یک پایگاه قاعده به صورت تصادفی تولیمد
میشود و سپس با توجه به عملکرد سیسمتم فمازی پایگماه
قاعده بازسازی میشود که در آن از سه پارامتر  CAو  CSو
 COاستفاده شده است.
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زاویه خط نتیجه گیری :در این بازسمازی  CAدرواقمع

ایدۀ این کنترل کننده از این دیدگاه ناشی ممی شمود کمه

زاویه خط نتیجهگیری است که برای تولید فضاها ،استفاده و

کنترلکنندۀ  PDفازی پاسخ سیستم را سمریعتمر ممیکنمد و

با  4بیت نمایش داده میشود.

مقدار حداکثر فراجهش را کاهش ممیدهمد و کنتمرل کننمدۀ

ناحیۀ نتیجه گیری :در این بازسازی  CSناحیۀ وابسته با

انتگرالی خطای حالت ماندگار را حذف میکند؛ بنابراین با

فاصلۀ ثابت بین فرض هاست .این پارامتر بمین  0/5تما 1/5

ترکیب دو نوع کنترلکنندۀ مذکور با یک کلید فازی میتوان

است و با  4بیت نمایش داده میشود.

ضمممن بهبممود عملکممرد کنتممرلکننممدۀ تمممام خصوصممیات
کنترلکنندۀ  PDو انتگرالی را به دست آورد.

درجه خط نتیجه گیری :در این بازسمازی  COدرجمه خمط
نتیجه گیری است و در دو وضعیت  NB-NS-Z-PS-PBو یما PB-

 -3الگوریتم بهبودیافتۀ کلونی ویروس

 PS-Z-NS-NBتعریف میشود؛ بنابراین دارای یک بیت است.
در روش های طراحی سنتی ،اطالعات طراحی مبتنی بر

 - 1- 3الگوریتم استاندارد کلونی ویروس

تجربۀ افراد خبره انمد کمه بما آزممون سمعی و خطما تعیمین

الگوریتم کلونی ویروس ( )VCSروش مبتنی بمر جمعیمت

می شوند؛ بنابراین طراحی کنترل کنندۀ مناسب زمان زیمادی

ویروس ها و سلول های میزبان است که براسماس دو رفتمار

ممیگیمرد .در ایممن مقالمه نیممز بمرای بهینمهسمازی رفتمممار

ویروس در آلودهکردن سلول میزبان و انتشمار یما بازتولیمد

کنترلکننده همای فمازی پیشمنهادی از الگموریتم بهبودیافتمه

بنیان گذاری شمده اسمت .بما توجمه بمه اینکمه بمرای ممدل

کلونی جستجوی ویروس بهره گرفته شده اسمت .عملکمرد

توسعه یافتۀ پیشنهادی اساس ریاضی آن الزم است ،در ایمن

این روش در تنظیم بهینۀ پارامترهای کنترل کنندۀ پیشمنهادی

بخش بهصورت کامل فرمولبندی ریاضی آن بیان میشود و

بهصورت طرح گونه در شکل ( )3نشان داده شده است.

برای مطالعه بیشتر به مرجع [ ]20مراجعه شود.
P3

0

)(a
PM PB

ZO PS

P1

P2

NM NS

NB

emin

emax
W3 W4
NM: Negative Medium
PS: positive Small
PB: Positive Big

)(b

W2

W1

NB: Negative Big
NS: Negative Small
PM: Positive Medium

]* S 1 [P11 ... P19 W 11 ... W 112 SF11 SF12 SF13
]* S 2 [P21 ... P29 W 21 ... W 212 SF21 SF22 SF23

]* S n [Pn 1 ... Pn 9 W n 1 ... W n 12 SFn 1 SFn 2 SF23
n : Population size
SFij: Scaling factor
Pij : Center of the MFs * : Operator code
Wij : Width of the MFs MFs: Membership Function

شكل ( :)2نحوه تنظیم توابع عضویت
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Proposed modified VCS
algorithm

Feedback based on defined
objective function
KI,i

u PID

1/s

KP,i
Low-Pass Filter
s
1   Di s

Kd,i


u fuzzy

du/dt

Fuzzy interface
engine
FLC

Fuzzy rules
Rule 01
↓
Rule 09

Output signal

u  u PID  u fuzzy

Multi
machine

Δwi

شكل ( :)3ساختار کنترلکنندۀ فازی  PID-تنظیمشده با الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی

پایین تر سوق پیدا می کند و هدایت بهتری به سمت جواب

الف) انتشار ویروس





در حالت کلی ویروس در همهجا مانند هوا و آب یافت

g
بهینه نهایی ایجاد می کند .همچنین ,
 Gbestتضمینکنندۀ

میشوند .الگموریتم پیماده روی بیمان کننمدۀ رفتمار ویمروس

تولید جوابهای بهتر براساس هدایت جواب نهایی دارد که

دریافتن سلول میزبان است .روش پیادهروی گوسمی روش

g
با بردار )  r2 .V popi
 (r1.Gbestجهت گیری میکند.

مناسب برای مدلکردن این رفتار و دوریگزیدن از جمواب
بهینۀ محلی است که با رابطۀ زیر فرموله میشود:
()9

g
g
V pop  Gaussian Gbest
,   (r1 .Gbest
 r2 V
) . pop
i

'
i

که  iشاخص انتخاب تصادفی از مجموعه {}1,2,…,N
g
 Gbestبهتمرین جمواب
که  Nتعداد کمل جمعیمت اسمت.

تولیدشده در تکرار  gو  r1و  r2دو متغیر تصادفی بین  0و 1
هستند .برای پمارامتر گوسمین ،انحمراف معیمار  ɩبما رابطمۀ

ب  -تأثیرپذیری سلول میزبان
هنگامی که سلول آلوده میشود ،ساختمان داخلی آن با
ویروس ،تخریب و تا زمانی که به مرگ سلول منجر شمود،
ادامه می یابد .این رفتار به بهترین نحو بما ممدل

CMA-ES

مبتنی بر ماتریس کوواریانس با گامهای زیر مدل میشود:
گام اول :بهروزرسانی  Hpopبا رابطه:
()10

g
H pop g  X mean
)   ig  N i (0,C g
i

g
)
 log  g  / g .(V popi  Gbestبه دست میآید .در فرمول

که )  N i (0,C gتوزیع نرمال با میانگین  0و ماتریس

g
فموق جهمت بمردار )  r2 .V popi
 (r1.Gbestبممرای دوری

کوواریانس  C gبا ابعاد  g ،D×Dتکرار فعلی برنامه D ،بعد

گزیدن از نقاط محلی است که  V popiبیانکنندۀ iامین مکان

g
 X meanبما مقمدار اولیمه زیمر بیمان
مسئله و  σg>0است.

از کل جمعیت  V popiاست .همچنین برای بهبود عملکرد

میشود:

جستجوی محلی log  g  / g ،در نظر گرفته شده اسمت.

این ضریب در تکرارهای اولیه مقدار نوسانات باالتری دارد
که به تدریج با افزایش تکمرار برناممه بمه سممت نوسمانات

()11

i

V pop

N

i 1



1
N

0
X mean


گام دوم :بهترین بردار  γاز بخش قبلی ،انتخاب و بردار
والدین با مرکزیت زیر در نظر گرفته شود:
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| i 

()12



popi best

1

 .V

i

g 1
X mean


i 1

)) ln    1 / ((ln    1  ln( j

میشود:

j 1

که در رابطۀ فوق   [N / 2] ،و  wiضریب ترکیب
و اندیس  iنشان دهندۀ بهترین جواب در مجموعمه جمواب
است .بر اساس این ،دو مسیر حرکمت تکماملی مطمابق بما

()13

g 1
g
(X mean
 X mean
)

Pg 1  1  C   Pg 
1
2



C 
g

1
g



 1  C c  P 

()14

g 1
g
(X mean
 X mean
)

g



گام اول :محاسبۀ معیار عملکردی  Prبرای

جمعیتVpop

براساس تابع هدف سیستم مورد مطالعه:
N  i 1
N

()18

Prrank ( i ) 

که  Nتعداد کل جمعیت  Vpopو ) rank(iمیانگین تمابع
هدف از  i thجمعیت  Vpopاست.

C a  2 C  

g
C

1

ج  -عملکرد سیستم ایمنی
عملکرد سیستم ایمنمی بمدن بمه صمورت زیمر فرمولمه



روابط زیر خواهیم داشت:
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g 1
C

P

گام دوم :رشدکردن هر جمعیت به صمورت انفمرادی از
میان جمعیت Vpopبا رابطه:

h C C  2  C C   

) V pop V pop  rand .(V pop V pop

) if r>Prrank ( i

()19

V pop V pop

otherwise

"



کممه  w1   i 1w i2 .(C g )0.5متقممارن ،مثبممت و
برقرارکنندۀ شرط  (C g )0.5 (C g )0.5  (C g )1است.
پارامترهمممای محاسمممباتی بمممهصمممورت معممممول بممما
) CC  4 / (4  N ) ، C  (   2) / (N     3و
 hσ=1تنظیم میشوند؛ البته اگر  hσ=0آنگاه ||  || Pg 1مقدار
بزرگی است.
گممام سمموم :بممهروزرسممانی انممدازه   g 1و ممماتریس
کوواریانس  C g 1با:
()15

C
|| || Pg 1
(
)) 1
| d  E | N  0,1

( g 1   g  exp

 1  C 1  C  C g  C 1PCg 1 (PCg 1 )T 

()16

g
 X mean
)T

g

best

g
 X mean
) (V pop 
.
g

best

i

(V pop 
i



g 1

C



C  w i

j

,

i

j

,

h

j

,

k

j

,

j

,

i

j

,

i

"

i

که اندیسهای  k, i, hبهصمورت تصمادفی از مجموعمه
] [1, 2, 3, … , Nانتخمماب م میشمموند؛ بممه گونممهای کممه
 i  h  kو ] j ∈ [1, 2, 3,..., dاسممت rand .و

r

عددهای تصادفی بین  0و  1هستند .فرمول های فوق نشمان
میدهند هر جواب به تنهایی سعی در ذخیرۀ بهترین مقمدار
فعلی خود برای مرحله دارد .همچنین اگر جوابی از محدوده
مسئله خارج شوند ،مجدداً براساس محمدودۀ بماال  upijو
پایین  low ijخود تولید میشود:
()20

) x ij  low ij  rand  (upij  low ij

i 1

که })d  1  C   2max{0,( w 1 / N 1) 1

معموالً نزدیک به  1و  C است که  C مطابق بما رابطمۀ
زیر عمل میکند:
}

()17

2 w  1

 N  2  w
2

به منظور بهبمود عملکمرد الگموریتم کلمونی جسمتجوی
) min{1,

C   ( w  1)C 1

1

w

),
2



((1 
2

1

w



C1 

ویروس ،در این بخش مدل توسعه یافته براساس جستجوی



محلی و کلی پیشنهاد شده است .مدل توسعهیافتۀ پیشنهادی

1

w N  2

کمه  0  C   1نمر بمهروزرسمانی بمرای مماتریس
کوواریانس  Cاست.

 - 2- 3الگوریتم بهبودیافتۀ پیشنهادی

در بخشهای زیر پیگیری میشود:
 تولید اولیه
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γ1(i) ،N2 ،N1

تولید متغیر ) γ1(iبراساس فرمول آشوب انجام خواهمد

برای  .i=1,…,nکه  N1تعداد تکرارهای موردنیاز بمه منظمور

شد .یکی از معادالت معتبر بر مبنای قانون آشوب ،معادلمه

دستیابی به زیر منطقه امکان پذیر است N2 .تعداد پلمه همای

تند است که بهصورت زیر فرموله میشود [:]21

اسکنکننده در فضای  n-Dالگوریتم جستجوی نهایی است.

 2 ij , if 0   ij  0.5
(, j  1, 2,..., Ng )24
j
j
2(1   i ), if 0.5   i  1

پلۀ اول  -تنظیم اولیمۀ پارامترهمای اولیمه

) γ1(iیک مقدار متغیر تصادفی بین  0و  1است.

 ij1  

 تئوری آشوب

که در معادلۀ فوق c ،معرف ذرات آشوب در بعد jام و

پلۀ دوم  -برای محدوده ]  [L ,Uاز تئوری آشوب برای

تکرار iام است Ng .تعداد متغیر برای بهینمه سمازی تعریمف

تولیممد جمموابهممای جدیممد )  x l  (x 1l , x 2l ,..., x nlو

میشود .درحقیقت این ضریب با توجه به مقدار بهدستآمده

)  x u  (x 1u , x 2u ,..., x nuاستفاده میشود .بمرای تولیمد

در مرحلۀ قبلی به ایجاد ضریب آشوب برای مرحله بعدی

جوابها از حلقه زیر استفاده میشود:

میانجامد.
پلۀ پنجم  -تکرار گام های قبلی تا زمانی کمه شمرط

for i=1,...,n
) x il  l i   1 (i )(u i  l i
) x iu  u i   1 (i )(u i  l i
if x iu  x il

()21
l
i

x x

*l
2

*l
1

*l

 xو )  (x , x ,..., x
*u
n

*u
2

*u
1

*u

x

هستند.

u
i

 جستجوی محلی در زیر فضای بهتر

end
end

کممممممممممممممممممممممه )  x l  (x 1l , x 2l ,..., x nlو
)  x u  (x 1u , x 2u ,..., x nuبهترتیمب خروجمیهمای گمام

پلۀ ششم  -برای مقدار ثابت  cبهازای  j=1,…,nداریم:
()25

*l
) j

x

*  c (x uj

* x uj



x 1j

) * x 2j  x lj *  c (x uj *  x lj

کمممممممممممممممممممممممه )  x 2  (x 12 , x 22 ,..., x n2و

دوماند.

)  x 1  (x 11 , x 12 ,..., x 1nخروجی از پلۀ قبلی است.

پلۀ سوم -
) if f (x l )  f (L
L xl
elseif
L  fix constant
end

پلۀ هفتم  -اگر )  f (x 1 )  f (x 2آنگاه جواب بهینمه
در مدل توسعهیافته به دست میآید.

 -4اعمال الگوریتم پیشنهادی بررای طراحری
کنترلکنندۀ پیشنهادی

پلۀ چهارم -
) if f (x u )  f (U
U xu

()23

زیممر فضممای بهتممر ] *  [x l * , x uتبممدیل مممیشممود کممه
)  (x , x ,..., x

ll  x iu

()22

برقرار شود .در پله های قبلی فضای جسمتجو ]  [L ,Uبمه
*l
n

x il  ll

N1

elseif
U  fix constant
end

در این بخش نحوۀ طراحی کنترل کنندۀ فازی پیشنهادی
براساس مدل توسعه یافتۀ الگموریتم کلمونی ویمروس بیمان
میشود .برای طراحی مدنظر گامهای زیر پیگیری میشوند:
گام اول :مرتب سازی داده همای اولیمه ماننمد اطالعمات
سیستم مورد مطالعه ،اعمال قیود وارده ،اطالعات ژنراتورها
و سیستمهای مرتبط ،اطالعات باسها و غیره.
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گام دوم :تنظیم پارامترهای اولیمۀ الگموریتم پیشمنهادی

عالوه بر اعضاء فازی برای سیستم فوق ،پارامترهای

73
PID

ازجمله تعداد جمعیت ،تعداد تکرار برنامه ،تعداد سلول های

بهعنوان متغیرهای بهینهسازی به کمک الگوریتم پیشنهادی به

میزبان ،ضرایب تابع گوسی برای آسیبزدن سلول میزبمان،

دست میآیند .به منظور حل مسئلۀ بهینمه سمازی غیرخطمی

فراخمموانی اطالعممات سیسممتم مممورد مطالعممه و قممراردادن

قیوددار از الگوریتم بهبودیافتۀ پیشنهادی استفاده میشود.
گام پنجم :انتخاب بهترین جواب و ذخیرهسازی آن در

محدودیتهای وارده بر سیستم.
گام سوم :استفاده از مدل توسعه یافتۀ پیشمنهادی بمرای
تولید جوابهای جدید در فضای جستجو.

مجموعه جوابها در جوابهای اولی جایگزین میشوند که

گام چهارم :تنظیم بهینۀ پارامترهای سیستم کنترل کننمدۀ
پیشنهادی براساس تابعی از حوزۀ زمان که به صمورت زیمر
تعریف میشود:
()26

حافظه به منظور ارتقا نسل های بعدی .درخور ذکر است این
بهصورت تهی در نظر گرفتهشدهاند.
گام ششم :استفاده از تابع هدف معرفی شمده در رابطمه
( )26و محاسمبۀ برازنمدگی جموابهمای فعلمی و انتخماب

t 2 (ij )2 dt

t sim

NP Ng

 

0

OBJ 

i 1 j  2

بهترین پاسخ.
گام هفتم :مقایسۀ بهترین پاسخ با پاسخ ذخیره شمده در

در معادلۀ فوق tsim ،مدت زمان شبیه سازی برای فراینمد

حافظه .اگر این پاسخ از پاسخ موجود در حافظه بهتر باشد،

بهینه سازی  ،تغییرات سرعت Np ،تعداد نقماط کماری

جایگزین آن میشود ،در غیر این صورت همان مقدار قبلی

سیستم و  Ngتعداد ژنراتورها هستند .در این تمابع ،همدف،

در حافظه ذخیره میشود.

کمکمردن اورشموت و آندرشموت و زممان نشسمت اسمت.

گممام هشممتم :ارتقمما پاسممخهمما براسمماس معادلممۀ آشمموب و

طراحی کنترل کنندۀ پیشنهادی به عنوان مسمئلۀ بهینمه سمازی

جستجوی کلی پیشنهادی و انجام عملیات مشابه به گام چهارم.

قیوددار فرمول بندی میشود که محدودۀ پارامترها بهصورت

گممام نهممم :جممایگزینکممردن بممدترین مجموعممه پاسممخ
به دست آمده بما پاسمخ همای تصمادفی جدیمد و اسمتفاده از

زیرند:
Minimize J Subject to
K iP ,min  K iP  K iP ,max

()27

جستجوی محلی.

K iD ,min  K iD  K iD ,max

گمام دهمم :در صمورتی کمه شمرط خاتممه برقرارشمده

K iI ,min  K iI  K iI ,max

جواب های بهینه نمایش داده شود؛ در غیر این صمورت بمه

همچنین در سیستم واقعی موجود ویژگیهای غیرخطی
سیستم سبب عملکرد نامناسب کنترلکنندۀ فازی میشود؛ به
همین دلیل در این مقاله ،ساختار  PIDبه سیستم فازی مورد
مطالعه اضافه شده است .با توجه به شمکل بمرای سمیگنال
کنترلی خواهیم داشت:
u  u fuzzy  K p w 

()28

جستجوی آشوب برای یافتن بهترین پاسخ در همر فضمای

d w
 u fuzzy  u PID
dt



K I w  K D 

گام چهارم ارجاع داده شود.
فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )4نشمان داده
شده است.

طراحی بهین ۀ کنترل کنندۀ فازی  PIDبهمنظور جبرانسازی نوسانات فرکانس کم به کمک الگوریتم ...
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شروع برنامه
تعیین محدودۀ اولیه ،تعیین تعداد جمعیت ،شرط اتمام برنامه و فراخوانی اطالعات
سیستم مورد مطالعه

اجرا برنامه بهمنظور تعیین بهترین جواب از بین مجموعه ویروسها و سلولهای
میزبان و تنظیم آنها برای مدل توسعهیافته

خیر

محاسبه تابع هدف  -حوزه زمان و برچسبگذاری برای مجموعه جوابها برای تعیین
باارزشترین و کمارزشترین جوابها از بین مجموعه جوابها

آیا تمام جمعیت بررسی شدند؟

ذخیرۀ بهترین جواب بهعنوان جواب اولیۀ بهتر و مقایسۀ آن با بهترین جواب قبلی ،در
صورت بهتربودن جایگزین قبلی شود

بله
ارتقا نسلها براساس مدل توسعهیافتۀ پیشنهادی برای جستجوی

خیر

محلی و گلوبال بهتر و تعیین برازندگی آنها

شرط اتمام برنامه برقرار شد؟

بله
چاپ نتایج بهینه و خروجیهای الزمه مانند همگرایی و ...

پایان
شكل ( :)4فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در مسئلۀ طراحی کنترلکنندۀ فازی  PIDپیشنهادی

 -5نتایج شبیهسازی
 - 1- 5نتایج شبیهسازی در سیستم  4ماشینه

 220کیلوولت به یکدیگر متصل شده اند .همچنمین در همر
ناحیه دو ژنراتور  900مگاولت آمپمر و  20کیلوولمت قمرار
گرفتهاند .ثابت اینرسی در ناحیۀ اول  1ثانیه و در ناحیۀ دوم

در این بخش به بررسی عملکمرد الگموریتم پیشمنهادی

 6/175ثانیه است و مقدار  413مگاوات از ناحیۀ اول به ناحیۀ

برای طراحی بهینۀ کنترلکنندۀ پیشنهادی پرداخته شده است.

دوم ازطریق خطوط انتقال ارائه می شود .همچنین بمه دلیمل

عملکرد روش پیشنهادی در سناریوهای مختلف با در نظمر

افزایش بارگذاری امپدانس از خمط انتقمال تما حمدود 140

گرفتن شرایط کاری متفاوت بررسی شده است .در این مقاله

مگاوات ،سیستم همواره در استرس قرار دارد .سیستم مورد

سیستم - 4ماشینه - 2ناحیه سیستم مورد مطالعه در نظر گرفته

مطالعه در شکل ( )5نشان داده شده است .همچنمین بمرای

شده است .ایمن سیسمتم در مرجمع [ ]1بمه صمورت کاممل

نمونه ،شکل ( )6ساختار ناحیه  1نشان داده شده در شکل ()5

توصیف شده اسمت .علمت انتخماب ایمن سیسمتم وجمود

را نشان میدهد .ناحیه  2ساختاری مشابه با شکل ( )8دارد.

نوسانات بین ناحیهای است که بیشتر پژوهشهای امروزی بر
این نوسانات تمرکز شده است .سیستم مورد مطالعه با دو خط
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 سیستم چهار ماشینه دو ناحیه مورد مطالعه:)5( شكل
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7  در شكل1  سیستم مدلشده در ناحیه:)6( شكل

 بهعنوان بار سنگین%25 ب) افزایش بار به اندازه

 شمرایط، پیشمنهادیPID- به منظور طراحی کنترلکنندۀ فازی

 بهعنوان بار سبک%25 ج) کاهش بار به اندازه

)Q(  تموان راکتیمو،)P( بهره برداری مختلفی براساس تموان اکتیمو

 مورد کماری) براسماس تموان4( د) سایر شرایط کاری

 در نظمر گرفتمهL2  وL1 ،C2 ،C1 در ترمینال ژنراتورها و نقاط بار

) نشمان داده7( اکتیو و راکتیو به تفکیک ژنراتورها در شکل
.شده است

: شرایط بهرهبرداری زیر در نظر گرفته شده است.شدهاند
الف) بار نامی

طراحی بهین ۀ کنترل کنندۀ فازی  PIDبهمنظور جبرانسازی نوسانات فرکانس کم به کمک الگوریتم ...
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1
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0.5
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شكل ( :)7شرایط کاری به کار گرفته شده برای ژنراتورها هر ناحیه براساس تغییرات توان اکتیو و راکتیو

جدول ( )1نتیجۀ پارامترهای بهینه به دسمتآممده بمرای
کنترلکنندۀ فازی  PIDپیشنهادی را نشان میدهد.
جدول ( :)1نتایج بهدستآمده برای طراحی کنترلکنندۀ
پیشنهادی
KD
0.0176
0.0256
0.0132
0.0143

KP
33.24
34.07
33.29
32.18

KI
3.42
4.33
5.46
3.58

No- Gen
G1
G2
G3
G4

شكل ( :)9نتیجه نهایی برای استنتاج فازی در کنترلکننده
پیشنهادی

براساس بهینه سازی انجام گرفتمه بما تغییمر پارامترهمای
گفتهشده در شکل فوق ،سطح فازی و اعضاء فازی بهترتیب
در شکلهای ( )8و ( )9نشان داده شده است.

نحوۀ همگرایی برای الگموریتم در شمکل ( )10بمهازای
 250تکرار نشان داده شده است.
0.7

1.5

0.6

1
output1

0
-0.5

0.5

Fitness

0.5

0.4

-1

0.3

2
2
1

0

0
-1
input1

-2 -2

input2

شكل ( :)8سطح سهبعدی قواعد فازی بهینهشده برای خروجی
کنترلکنندۀ پیشنهادی

0.2
250

200

150

100

50

0

Iteration

شكل ( :)10منحنی همگرایی برای تابع هدف مورد مطالعه

به منظور مقایسۀ عملکمرد روش پیشمنهادی ،سمه جنبمه
کنترلکننده زیر در نظر گرفته شده است:
الف) بدون وجود کنترلکننده؛
ب) با در نظر گرفتن کنترلکنندۀ کالسیک مرجع []1؛
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ج) کنترلکنندۀ پیشنهادی.

کاهش زمان نشست دارد و مقدار بالزدگی و پایینزدگی هم

شکل ( )11نتیجۀ تغییرات فرکانس هر ماشین با در نظر

بهصورت چشمگیری کاهش یافته است .شکل ( )12نمایشی

گرفتن سه کنترل کنندۀ فوق را نشان می دهد .با وقوع اتصال

از مقادیر حقیقی و موهومی را نشان می دهد .همان گونه که

کوتاه سه فاز در این شین در لحظمه  0/2ثانیه بمرای ممدت

در شممکل مشممخص اسممت روش پیشممنهادی بممهصممورت

زمان  0/1ثانیه آزمایش شده است .همان گونه که در شمکل

موفق تری توانسته است به سمت چپ خمط سمبز پررنمگ

مشاهده می شود روش پیشنهادی دارای قابلیت مناسمبی در

انتقال دهد.
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شكل ( :)11تغییرات سرعت خروجی ژنراتورها بدون خروج خط از شبكه و اعمال خطای سهفاز در شرایط بارگذار ی نرمال ،روش
پیشنهادی (خط پیوسته) ،کنترلکنندۀ کالسیک (خطچین) و بدون کنترلکننده (نقطهچین)
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شكل ( :)12توزیع مقادیر ویژه در صفحه مختلط به کمک روش پیشنهادی ،اجتماع ذرات و کنترلکننده کالسیک

به عنوان سناریو و شرایط سخت کاری %25 ،افزایش بار

وقوع اتصال کوتاه سهفاز در این شین در لحظمه  0/2ثانیمه

برای هر ناحیه ایجاد کردهایم؛ همچنین خطای سهفاز بین دو

برای مدت زمان  0/1ثانیه آزمایش شده است .نتیجۀ عملکرد

ناحیه در نظر گرفته شده است .از طرفی دیگر ،با اعمال این

سیستم با کنترل کنندۀ مدنظر در شکل ( )13نشان داده شمده

خطا ،خط باالیی بین دو ناحیه از مدار خارج شده است .با

است .همان گونه که مشاهده می شود باوجود چنین شمرایط

طراحی بهین ۀ کنترل کنندۀ فازی  PIDبهمنظور جبرانسازی نوسانات فرکانس کم به کمک الگوریتم ...
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کاری سخت ،همچنان روش پیشمنهادی عملکمرد مناسمبی

بخشی از نوسانات است؛ امما نهایتماً در زممان بیشمتری در

داشته است؛ درحالیکه دو روش دیگر ناپایدار شدهاند .علت

مقایسه با بدون حضور کنترلکننده به سمت ناپایداری سوق

این امر این گونه توجیه میشود که در حالت بدون حضمور

پیدا می کند .مقایسه آنها نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی با

کنترل کننده چون سیستم در حد مرزی خمود بهمره بمرداری

سرعت بیشتری به جواب بهینه تر همگرا میشود .همچنمین

می شود ،اغتشاش ناخواسته (شرایط سخت) سبب می شمود

به منظور مقایسه در حوزۀ فرکانس ،شمکل ( )14نمایشمی از

سیستم نتواند به حالت پایداری خود بازگردد و از محدودۀ

مقادیر حقیقی و موهومی را نشان می دهد .همانگونه که در

پایداری خود خارج میشود و امکان بازگشت به نقطۀ تعادل

شکل مشخص است روش پیشنهادی به صورت موفق تمری

براساس روابمط ( )1المی ( )5وجمود نمدارد .بمرای حالمت

توانسته است به سمت چپ خط سبز پررنگ انتقمال دهمد.

کنترل کنندۀ کالسیک هم به همین نحو بیان می شود؛ ولی با

جدول ( )2مقایسه بین مقمادیر موهمومی و حقیقتمی بمرای

این تفاوت که وجود کنترل کننمدۀ کالسمیک سمبب جبمران

عملکرد سیستم در شرایط کاری مختلف است.

Classic controller

Without controller

-3

Fuzzy-PID controller
-3

x 10

4
2

0.5
0
-0.5
-1

0
-3

x 10
8
6
4
2

1
-3

)W2-W4 (rad/sec

5

4

2
3
)Time (Sec

1

0

-1.5
0
x 10

2
1
0
-1

)W1-W3 (rad/sec

5

4

2
3
)Time (Sec

1

5

4

2
3
)Time (Sec

)w1-W2 (rad/sec

6

1

)W1-W3 (rad/sec

8

x 10

0
0

5

4

2
3
)Time (Sec

1

-2
0

شكل ( :)13تغییرات سرعت خروجی ژنراتورها با خروج خط از شبكه و اعمال خطای سهفاز در شرایط بارگذاری سنگین با افزایش
 ،%25روش پیشنهادی (خط پیوسته) ،کنترلکنندۀ کالسیک (خطچین) و بدون کنترلکننده (نقطهچین)
جدول ( :)2مقایسۀ ضریب میرای براساس مقادیر ویژه بهدستآمده برای شرایط کاری مختلف الف تا ج
کنترلکنندۀ پیشنهادی
8.8628i, 0.0280
8.7840i, 0.0208
8.6811i, 0.0257
7.6562i, 0.0141
8.6572i, 0.0254
7.6613i, 0.0136
7.2642i, 0.0068
6.6798i, 0.0206
8.8661i, 0.0215
8.8776i, 0.0276
7.2584i, 0.0087
7.0100i, 0.0229

-0.2483 ±
-0.1825 ±
-0.2230 ±
-0.1079 ±
-0.2203 ±
-0.1044 ±
-0.0493 ±
-0.1375 ±
-0.1907 ±
-0.2453 ±
-0.0634 ±
-0.1606 ±

کنترلکنن دۀ کالسیک
8.5814i, 0.0197
8.3306i, 0.0276
8.5289i, 0.0266
7.3292i, 0.0106
8.6593i, 0.0200
8.5167i, 0.0262
8.3047i, 0.0268
6.6914i, 0.0173
8.6571i, 0.0206
8.3341i, 0.0275
7.1047i, 0.0037
6.7151i, 0.0180

-0.1694 ±
-0.2302 ±
-0.2269 ±
-0.0779 ±
-0.1732 ±
-0.2236 ±
-0.2223 ±
-0.1156 ±
-0.1788 ±
-0.2295 ±
-0.0260 ±
-0.1208 ±

بدون کنترلکننده
-0.2606 ± 8.8683i, 0.0294
-0.1758 ± 8.6221i, 0.0204
-0.2045 ± 8.5736i, 0.0238
0.0449 ± 7.1872i, -0.0062
-0.2034 ± 8.5606i, 0.0238
-0.0951 ± 7.4769i, 0.0127
-0.0291 ± 7.1803i, 0.0041
0.0978 ± 6.4575i, -0.0151
-49.4860 ± 0.0007i, 1.0000
-0.2592 ± 8.8811i, 0.0292
0.2080 ± 4.5810i, -0.0454
0.1040 ± 4.4617i, -0.0233

بارگذاری
+25% Load

-25% Load

Base Case
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شكل ( :)14توزیع مقادیر ویژه در صفحه مختلط به کمک روش پیشنهادی ،اجتماع ذرات و کنترلکنندۀ کالسیک
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شكل ( :)15مقایسۀ عملكرد سیستم براساس معیارهای عددی  FDو  ITAEبا مرجع [] 22

همان گونه که از مقادیر ویژۀ تحلیل های فوق مشخص

ذرات [ ]22در شکل ( )15نشان داده شده است .بمه منظمور

است کنترل کنندۀ طراحی شمده عملکمرد مقماومی بما تغییمر

مقایسه ،نقطۀ کاری یکسانی با مرجع [ ]22در نظمر گرفتمه

شرایط کاری از خود نشمان داده اسمت .حمال نتمایج روش

شده است .در ایمن نممودار ،درصمد بهبمود در مشخصمات

پیشنهادی براساس معیارهمای عمددی بما سمایر روش همای

حموزۀ زممان شامل مجموع مربعات خطا در مربمع زممان،

موجود در مقاالت منتشرشمده مقایسمه شمده اسمت .بمرای

حمداکثر فمراجهش و زممان نشسممت کنترل کننمدۀ فمازی -

مقایسۀ روش های ارائمه شمده در ایمن بخمش ،از دو معیمار

 PIDبهینه شده بمما الگمموریتم پیشمنهادی نسمبت بمه روش

معرفیشدۀ زیر بهره گرفته شده است:

ارائهشده در مرجع [ ]22موفقتر اسمت .در این نمودار بهبود

()29
()30

FD  (5000 OS )2  (5000 US )2 T s 2
| t .(|W 1 W 2 |  |W 1 W 3

t sim

 |W 1 W 4 |  |W 3 W 4 |)dt

0



مشخصات حوزۀ زمان کنترلکنندۀ پیشنهادی ،نسبت به دیگر
کنترلکنندهها در نقاط کار متفاوت کامالً مشهود است.

ITAE  1000

در رابطۀ فوق  OS1نقطۀ اوج پاسخ US2 ،نخستین نقطۀ
اوج منفی پاسخ و  Tsزمان نشست پاسخ است .در  FDزمان
نشست با معیار  %2محاسبه شده است .معیار عملکرد

ITAE

مشابه رابطه ( )37است .نتایج عددی معیار عملکمرد  FDو
 ITAEبرای سیستم مورد مطالعه در مقایسه با روش اجتماع

 - 2- 5نتایج شبیهسازی در سیستم  10ماشینه
در این بخش عملکمرد روش پیشمنهادی روی سیسمتم
بزرگتر بهمنظور نشماندادن عملکمرد الگموریتم پیشمنهادی
بررسی شده است .شکل ( )16ساختار سیسمتم قمدرت 10
ماشینه را نشان میدهد .برای طراحی کنترلکنندۀ پیشنهادی

طراحی بهین ۀ کنترل کنندۀ فازی  PIDبهمنظور جبرانسازی نوسانات فرکانس کم به کمک الگوریتم ...
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به منظور طراحی کنترل کنندۀ پیشنهادی خطما  3فماز در

از شرایط کاری بیانشده در جدول ( )3استفاده شده اسمت.
روش طراحی همانند قسمت قبل است .این سیسمتم دارای

زمان  1ثانیه در شین  29و خط ( )26،29اعمال شده است.

 10ماشین  39باس و  68خط اسمت .کلیمۀ اطالعمات ایمن

در این سناریو ،خطا با حذف خط مدنظر باعمث برگشمت

سیستم در مرجع [ ]4داده شده است .این سیستم از سناریو

سیستم به حالت عادی کار خود میشود .روش پیشمنهادی

زیر تشکیل شده است.

با روش های بهبودیافتۀ الگوریتم اجتماع ذرات و الگموریتم
ژنتیمک مقایسممه شممده اسممت .شممکل ( )17رونممد تغییممرات

G8
G10
8

28

29

همگرایی برای تابع معرفیشده را نشان می دهمد .تغییمرات

10
26

2
5

9
G9

31

2
7

24

18
32

17
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15
2
1

6

33

12

14

34

35

1

2
2

2
3

خطای سه فاز  6سیکل در شین  29که با رفع خطا در خمط

39

16
G6

سرعت خرجی ژنراتورهای در نقطۀ کمار نمامی بما اعممال
 29- 26از مدار با کنترلکنندۀ طراحمیشمده در شمکل ()18
نشان داده شده است.

36
1
3

1
9

11

20

3
0

7

2

0.36

37
G2
38

G7

3

4

0.32

5

G4

G3

شكل ( :)16سیستم  10ماشینه استاندارد

New England

Fitness

G5

0.28

0.24

جدول ( :)3شرایط مدنظر در طراحی کنترلکننده
0.20

شرایط کاری

شماره

)Base case (normal operation
Lines out: 3–18; 25–26
Lines out: 4–14; 16–17
Line out: 6–11
Load increase 20%
Load reduction 20%

1
2
3
4
5
6
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شكل ( :)17خط پیوستۀ الگوریتم پیشنهادی (  ،)VCSخطچین
(کلونی بهینهسازی ذرات اصالحشده) و نقطهچین ()GA
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شكل ( :)18تغییرات فرکانس خروجی برای چند ماشین نمونه ،خط پیوسته الگوریتم پیشنهادی (کلونی جستجوی ویروس) ،خطچین
(کلونی بهینهسازی ذرات اصالحشده) و نقطهچین ()GA

نتایج عددی معیار عملکرد  FDو  ITAEبمرای سیسمتم
مورد مطالعه در مقایسه با روش اجتماع ذرات بهبودیافته و

t .(| i |).dt

()31

N G t sim


0

الگموریتم ژنتیممک در شممکل ( )19نشممان داده شممده اسممت.
فرمولبندی  FDو  ITAEبهصورت زیر بیان میشود:

()32

)  (1700 US i ) 2 T s 2,i

ITAE  1000 

i 1

NG

2

)  ((500 OS
i

i 1

NG

FD 

40
35

1.6

30

1.4
1.2
ITAE1

25
20

FD

0.8

15

GA

Modified PSO

VCS

0.6

10

0.4

5

0.2

0

GA

Modified PSO

VCS

0

شكل ( :)19مقایسۀ عملكرد سیستم براساس معیارهای عددی  FDو  ITAEبین الگوریتم کلونی جستجوی ویروس ،الگوریتم بهبودیافته
اجتماع ذرات و الگوریتم استاندارد ژنتیک

نتایج به دست آمده از روش معرفیشده نشان از کمارایی

کاری مختلمف پیشمنهاد شمده اسمت .کنتمرلکننمدۀ فمازی

بهتر برای طراحی کنترل کنندۀ پیشنهادی بوده اسمت .نتمایج

پیشنهادی کارایی بهتری برای میراکردن اغتشاشات سیسمتم

شبیهسمازی نشمان ممیدهنمد الگموریتم پیشنهادشمده دارای

در شرایط بدکاری را داراست .همان گونه کمه در شمکلهما

سرعت همگرایی باال و کارایی بهتری برای میرایی نوسانات

نشان داده شده است براساس بررسی عملکرد کنترل کننمده

فرکانس پایین و افزایش پایداری نسبی سیسمتم در شمرایط

در حضور عدمقطعیت در پارامترهای سیستم ،کنتمرل کننمدۀ

مختلف بهره برداری نسبت به الگوریتم بهبودیافتمه اجتمماع

پیشمنهادی عملکممرد مناسممبی داشمته اسممت .بمما اسممتفاده از

ذرات و الگوریتم ژنتیک دارد.

کنتمرلکننممدۀ پیشمنهادی پممس از همر تغییممر بمار ،تغییممرات

 -6نتیجهگیری

فرکانس سیستم با کمتمرین نوسمان و در کممتممرین زممان
نشسممت بممه حالمممت عمممادی سیسمممتم برممممیگمممردد؛

در این مقاله بمه روش جدیمدی بمرای کنتمرل سیسمتم

درحمالیکمه بما کنترلکنندههای دیگر ،فرکمانس نوسمانات

غیرخطی چندماشینه پیشنهاد شده اسمت .در ایمن روش از

بیشتری دارد و دیرتمر به حالت عادی برمیگردد .از سویی

کنترل کنندۀ فازی  PID-بهینه شده بما الگموریتم بهبودیافتمه

دیگر ،انالیزهای عددی انجامگرفته براسماس توالمع آزممون

کلونی ویروس برای کاهش فراجهش ،زمان نشست و زمان

مختلف ،نشمان داده اسمت الگموریتم توسمعه یافتمه کلمونی

اضافه ولتاژ خرروجی سیستم مورد مطالعمه اسمتفاده شمده

ویمروس بما داشمتن جسممتجوی محلمی و نهمایی مناسممب،

است .به بیان دیگمر ،بمرای پوشمشدادن بمه نقماط ضمعف

عملکرد مناسبی داشمته اسمت .در روش پیشمنهادی ،تبمادل

کنترل کننده های کالسیک در میراکردن فرکمانس سیسمتم در

اطالعات بین ویروسها و سلول میزبمان براسماس قموانین

برابر اغتشاشمات ،از کنتمرل کننمدۀ فمازی  PID-در شمرایط

بهینه سازی گوسی و تئوری آشوب انجام ممی گیمرد و ایمن

...  بهمنظور جبرانسازی نوسانات فرکانس کم به کمک الگوریتمPID طراحی بهین ۀ کنترل کنندۀ فازی
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عوامممل بممه افممزایش توانممایی الگمموریتم اسممتاندارد کلممونی
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