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  99 ات:صفح تعداد               21/06/95دفاع: تاریخ           : فنی و مهندسیدانشکده 

   :چکیده

ــتم  ــیس ــائل مهم در برقراري امنیت س ــاب می هاي قدرت کنترل بار فرکانس یکی از مس آید. با به حس

ــی کنترل بار فرکانس با وجود این منابع در منـابع تولیـد پراکنده مثل توربین   نفوذافزایش  هاي بادي، بررسـ

نترل کشده به دلیل اینکه هاي توزیعکنندهرسـد. استفاده از کنترل نظر میسـیسـتم قدرت امري ضـروري به   

 . اینباالیی دارندقابیلت اطمینان  هاي مجاور نیاز داردباس و باس آنگیري تنهـا بـه انـدازه   کننـده هر بـاس   

ها، پایداري عملکرد کلی گیريدرصورت محدود بودن اندازه سـیسـتمها مقاومت باالیی نیز دارند به طوري که  

بزرگ و پیچیده مانند سیستم قدرت مقیاس هاي بنابراین در برخی از سـیسـتم   رود.سـیسـتم از دسـت نمی   

راحی طپایان نامه . هدف اصلی این یک راه حل بسیار مناسب استاستفاده از کنترل کننده هاي توزیع شده 

 هاي بادي سرعت متغیر است. دربراي سـیستم قدرت داراي توربین  بهینه شـده چندعامله کننده توزیعکنترل

ــده هر کنترلکننده توزیعکنترل ــت که عالوه ش ــده اس  اتبر اطالعکننده به عنوان یک عامل درنظر گرفته ش

ــایهطالعات باسباس خود، ا ــان هاي همس ــده کننده. در کنترلرا نیز دریافت می کنندش بر عالوه طراحی ش

با لعه سیستم مورد مطا کنترل فرکانس به پخش بار بهینه براي کم کردن هزینه تولید نیز توجه شـده اسـت.  

نکرون به عنوان ژنراتورهاي س سازي شده است که در آنمدل هاي سنکرونمعادله نوسان ماشین از اسـتفاده 

 ربینتوان تولیدي تو در نظر گرفته شده اند، کننده توان و موتورهاي سـنکرون به عنوان بارهاي مصرفی تولید

است. به دلیل غیرخطی بودن معادله  سازي شدهمدلبا اسـتفاده از معادله نوسان توربین بادي  هاي بادي نیز 

کردن معادله نوســان توربین اســتفاده شــده اســت. ســازي فیدبک براي خطی نوســان توربین بادي، از خطی

ــتفاده از الگوریتم گرگکننده توزیعپارامترهاي کنترل ــده چندعامله با اس ــدهش ــتري بهینه ش اند. هاي خاکس

ده است. متمرکز بهینه مقایسه شغیرکننده شده چندعامله بهینه با عملکرد کنترلکننده توزیععملکرد کنترل

ها، روش دهد که با وجود دردسترس نبودن تمام اطالعات باسنشـان می  یمولینکدر سـ  سـازي نتایج شـبیه 

  طور مناسبی عمل کرده است.پیشنهادي در کنترل فرکانس و همچنین بهینه کردن توان تولیدي به

  

ــتم کنترل بار فرکانس، توربین: هاواژه کلید ــیس ــده، پخشهاي توزیعکنندههاي چندعامله، کنترلهاي بادي، س ار ب ش

  هاي خاکستريسازي فیدبک، الگوریتم گرگبهینه، خطی



 
 أ
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  2  ............................................. ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه 1-1

  4  ............................................. ................................ ................................ ................................   پژوهش انجام ضرورت 1-2
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  هافهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

  

  .IEEE   ...................................  Error! Bookmark not defined باس 30 ستمیس خطوط اطالعات: 1-4 جدول

  .IEEE  ..............................  Error! Bookmark not defined باس 30 ستمیس در هاباس اطالعات: 2-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................  يباد يهانیتورب و سنکرون يژنراتورها طالعاتا: 3-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   هاکنندهکنترل يپارامترها: 4-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............  بار شیافزا ویسنار يبرا یابیارز يهاشاخص محاسبه: 5-4 جدول

 Error! Bookmark  ........  بار شیافزا ویسنار يبرا دیتول نهیهز و باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 6-4 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................  بار کاهش ویسنار يبرا یابیارز يهاشاخص محاسبه: 7-4 جدول

 Error! Bookmark not  بار کاهش ویسنار يبرا دیتول نهیهز و باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 8-4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........  ژنراتور خروج ویسنار يبرا یابیارز يهاشاخص محاسبه: 9-4 جدول

 Error! Bookmark  ژنراتور خروج ویسنار يبرا دیتول نهیهز و باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 10-4 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................   يباد نیتورب وجود با هاکنندهکنترل يپارامترها: 11-4 جدول

 Error! Bookmark  ..  يباد نیتورب وجود با بار شیافزا ویسنار يبرا یابیارز يهاشاخص محاسبه: 12-4 جدول

not defined.  

يباد نیتورب وجود با بار شیافزا ویسنار يبرا دیتول نهیهز و باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 13-4 جدول

   ................................ ................................ ................................ ...................................  Error! Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  ...  يباد نیتورب وجود با بار کاهش ویسنار يبرا یابیارز يهاشاخص محاسبه: 14-4 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark  ......   بار کاهش ویسنار يبرا دیتول نهیهز و باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 15-4 جدول

not defined.  

 Error! Bookmark  ......   يباد نیتورب خروج و نوسانات ویسنار يبرا یابیارز يهاشاخص محاسبه: 16-4 جدول

not defined.  

يباد نیتورب خروج و نوسانات ویسنار يبرا دیتول نهیهز و باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 17-4 جدول

   ................................ ................................ ................................ ...................................  Error! Bookmark not defined.  
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defined.  
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 Error! Bookmark not...  يریگاندازه زینو ریتاث ویسنار يبرا باس هر در يدیتول توان در رییتغ: 19-4 جدول

defined.  

  

  

  

  

  

  

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

  

  Yazdani and Iravani 2010(   ............................................  12( ثابت سرعت يباد توان ستمیس اگرامید: 1-2 شکل
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)Yazdani and Iravani 2010(   ................................ ................................ ................................ ........................................  12  
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  Yazdani and Iravani 2010(   ................................ .......................................................  13( افتهی کاهش نرخ یکیالکتر

 وانت مبدل و ربکسیگ بدون سنکرون نیماش يمبنا بر ریمتغ سرعت يباد توان ستمیس اگرامید: 4-2 شکل

  Yazdani and Iravani 2010(   ................................ ................................ ......................................................  13( یکیالکتر

)Andreasson 2013( هاروگاهین �3 و �2 ،�1 و يمرکز کنترل C متمرکز، کنترل يمعمار: 5-2 شکل

   ................................ ................................ ................................ ...................................  Error! Bookmark not defined.  
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)Andreasson 2013(   ................................ .........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 روگاهین هر کنندهکنترل �3 و �2 ،�1 و هاروگاهین �3 و �2 ،�1 شده،عیتوز کنترل يمعمار: 7-2 شکل

)Andreasson 2013(   ................................ .........................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Bevrani 2014(  .  Error( هیثانو و هیاول فرکانس کنترل يهاحلقه با سنکرون ژنراتور بلوك اگرامید: 1-3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   نهیبه شدهعیتوز کنندهکنترل يمعمار: 2-3 شکل

  .Andreasson 2013(  ..............  Error! Bookmark not defined( متمرکز کنندهکنترل يمعمار: 3-3 شکل

  .Andreasson 2013(  ........  Error! Bookmark not defined( رمتمرکزیغ کنندهکنترل يمعمار: 4-3 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ........................................   نهیبه رمتمرکزیغ کنندهکنترل يمعمار: 5-3 شکل

 !Mirjalili et al. 2014(   ...................  Error( يخاکستر يهاگرگ تمیالگور در تیموقع کردن روزبه: 7-3 شکل

Bookmark not defined.  

  .GWO   ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined تمیالگور فلوچارت :8-3 شکل

  .IEEE   .................................  Error! Bookmark not defined باسه 30 ستمیس یخط تک اگرامید: 1-4 شکل

 Error! Bookmark not.............  بار شیافزا ویسنار در متمرکز کنندهکنترل تحت فرکانس انحراف: 2-4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not.......   بار شیافزا ویسنار در رمتمرکزیغ کنندهکنترل تحت فرکانس انحراف: 3-4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  .....  بار شیافزا ویسنار در نهیبه رمتمرکزیغ کنندهکنترل تحت فرکانس انحراف: 4-4 شکل

not defined.  

 !Error  ..............  بار شیافزا ویسنار در نهیبه چندعامله شدهعیتوز کنندهکنترل تحت فرکانس انحراف: 5-4 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  بار شیافزا ویسنار در متمرکز کنندهکنترل تحت يدیتول توان: 6-4 شکل

 Error! Bookmark not.............  بار شیافزا ویسنار در رمتمرکزیغ کنندهکنترل تحت يدیتول توان: 7-4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not..  بار شیافزا ویسنار در نهیبه رمتمرکزیغ کنندهکنترل تحت يدیتول توان: 8-4 شکل

defined.  

 !Error  ....................   بار شیافزا ویسنار در نهیبه چندعامله شدهعیتوز کنندهکنترل تحت يدیتول توان: 9-4 شکل

Bookmark not defined.  
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  مقدمه 1-1

در حالت  داشتن سیستمیا عملکرد انسانی، نگهنقش کنترل سـیستم قدرت، با استفاده از فرآیند اتوماتیک و  

گیرد، معرض اغتشــاش فیزیکی قرار میم درو بازگرداندن ســیســتم به عملکرد نرمال هنگامی که ســیســت نقصبی

 کنترل سیستم قدرت، سیستم .)Kundur et al. 1994, Nagsarkar and Sukhija 2007( تعریف شـده است 

               کنــدحفــاظــت می هــاي نــاپــایــدارکننــدهبرابر پــدیــدهدارد و از آن در مییــک حــالــت ایمن نگــه قــدرت را در

)Sauer and Pai 1997( .ــوق  هاي مهپدیده ــتم را به ناپایداري س ــیس دهند، ناپایداري زاویه روتور، میمی که س

  .)Bevrani 2014( ناپایداري ولتاژ و ناپایداري فرکانس هستند

ت. هاي عملکرد استم در محدودهداشـتن فرکانس سیس هناپایداري فرکانس، ناتوانی سـیسـتم قدرت براي نگ  

طور کلی ناپایداري فرکانس نتیجه نامتعادلی بین بار و تولید اسـت. این نامتعادلی به هماهنگی ضعیف کنترل و  به

ــخ هــاي تجهی جهــت تولیــد و تجهیزات حفــاظتی، رزرو بی ــتــه عــدم کفــایــت در پــاسـ ــتزات وابسـ                     اســ

)Kundur et al. 1985, Rep 1999(.  

 در برابر تغییرات بار سیستم است. کردن تولید سـیستم متعادل )AGC(1تولید اتوماتیکهدف اصـلی کنترل  

ا سبب مطابقت بین تولید و تقاضشود. هر عدم ل توان بین نواحی مجاور کنترل میبنابراین فرکانس سیستم با تباد

ه کامل مطور نیرکانس باال ممکن است سیستم را بهشود. این انحراف ف سیستم از مقدار نامی دور نسشود فرکامی

و یک  )LFC( 2شامل یک حلقه کنترل بار فرکانسکنترل اتوماتیک تولید  دهد.سـوق  یا کامل به سـمت فروپاشـی  

توان و فرکانس را  شو شارشده هاي قدرت متصلبه سیستماسـت که  ) AVR( 3ولتاژاتوماتیک کننده حلقه تنظیم

ــیله کنترل  فرکانس  فکند. ســـیســـتم کنترل بار فرکانس، بار ژنراتور را از انحرامیید تنظیم اتوماتیک تولبه وسـ

 قدرتصــفر و اهداف بهینه رفتار گذراي کنترل بار فرکانس در یک ســیســتم    توجه به خطاهاي حالت ماندگاربا

ــل ــده چند ناحیهمتص هاي کنترل بار فرکانس با وجود توربین .)Gross and Lee 2001( کندفراهم میاي را ش

  شود.هاي جدیدي میبادي داراي چالش

                                                
1 Automatic Generation Control  
2  Load Frequency Control 
3 Automatic Voltage regulator  
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اند. دهبندي شهاي سرعت ثابت و سرعت متغیر دستهسیستمصورت طور وسیعی بههاي توان بادي بهسیستم

بکس به رطور مکانیکی از طریق یک گیان بادي از یک توربین بادي که بههاي سرعت ثابت، سیستم تودر سـیستم 

ین هاي نسبتا پایطور طبیعی در سرعتهاي بادي بهشـود. توربین شـکیل می شـده ت یک ژنراتور آسـنکرون متصـل  

برده شده ارکبه ر ماشین نزدیک به سرعت سنکرون ماشینبردن سرعت روتورخند، بنابراین گیربکس براي باالچمی

س شده است. بنابراین، فرکانطور مستقیم به شبکه وصلهاي سرعت ثابت، ماشین آسنکرون بهاسـت. در سـیستم  

  شود.سنکرون ماشین توسط شبکه تحمیل می

رون، ماشین برده شـده: ماشــین آســنک هاي توان بادي سـرعت متغیر براسـاس نوع ماشـین به کار   سـیسـتم  

شوند. در نوع ماشین آسنکرون، فرکانس بندي میو ماشـین سـنکرون به سـه نوع تقسیم    سـو تغذیه آسـنکرون دو 

ن حقیقی اتو شتواند شارشده است که میتوان الکتریکی تنظیم ستم مبدلماشـین و سرعت روتور توسط یک سی 

یستم سو تغذیه، یک سدر نوع ماشین آسنکرون دول دهد. ر به شبکه فرکانس ثابت انتقارا از ماشین فرکانس متغی

بین  ســـویهکند و همچنین تبادل توان دوم میتوان الکتریکی فرکانس تحریک مدار روتور ماشـــین را تنظی مبدل

شده اشین به طور مستقیم به شبکه متصلمدار روتور ماشـین و شـبکه را فراهم می کند. در این حالت اسـتاتور م   

اشین شده است. در نوع مر مسـتقیم توسط فرکانس شبکه دیکته  طوسـنکرون ماشـین به   براین فرکانساسـت. بنا 

دار توان الکتریکی، فرکانس تحریک م کرون یکسان است. سیستم مبدلسـنکرون، اصل عملکرد با نوع ماشین آسن 

کند. تفاوت ساختاري بین سیستم آسنکرون و سنکرون ا براي ایجاد یک سـرعت روتور متغیر تنظیم می اسـتاتور ر 

این اسـت که گیربکس در حالت سـنکرون اگر ماشین سنکرون سرعت پایین (قطب زیاد) استفاده شده باشد قابل   

ــتحــذف  ــنکرون می .)Yazdani and Iravani 2010( اسـ ــین سـ ــدهمــاشـ          1توانــد نوع میــدان کنترل شـ

)Yazdani and Iravani 2006( 2یا نوع مغناطیس دائم )Chinchilla et al. 2006( .هاي در ســیســتم باشــد

  شان وجود دارد.ها با توجه به اتصال بینکنندهقدرت داراي توان بادي انواع کنترل

ه گرفته شدرکز و توزیع شـده مورد بررســی قرار متمکننده متمرکز، غیرهاي قدرت سـه نوع کنترل بکهدر شـ 

تمرکز مکننده غیرده متمرکز، اطالعات کلی سـیستم دردسترس است. در حالت کنترل اسـت. در حالت کنترل کنن 

                                                
1 Field-Controlled 
2 Permanent-Magnet  
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ــده هر کنترلتوزیع کنندهکنترل در اختیـار دارد و در حالت  کننـده فقط اطالعـات محلی را  هر کنترل کننده از شـ

د از اهداف سیستم تواندر کنار پایداري، پخش بار بهینه می هایش آگاه اسـت. اطالعات محلی و اطالعات همسـایه 

  هاي قدرت باشد.کنترل شبکه

وسیله تعیین متغیرهاي به عملکرد سـیسـتم قدرت کارآمد   ریزي واغلب برنامه )OPF( 1محاسـبات پخش بار 

را هدف اصلی از پخش بار بهینه  .)Momoh and Zhu 1999( شودهاي سـیستم ایجاد می کنترل بهینه و کمیت

ــتم قدرت از قبیل ژنراتورها، بانک  توانمی ــیسـ هاي بار با نی و تپ چنجرهاي خازتعیین پـارامترهاي تجهیزات سـ

ــتفاده از ــخص درحالی که قیود فیزیکی، عملکردي و امنیتی را برآورده میبهینه اس کند، کردن یک تابع هدف مش

  .)Abaci and Yamacli 2016( تعریف کرد

ــتم ــیسـ ــتند. دو روش براي طراحی کنترل سـ هاي این نوع کنندههـاي بادي داراي معادالت غیرخطی هسـ

ــتم ــیس ــازي کرد و از کنترل ختوان معادله غیرخطی را خطیش اول میها وجود دارد. در روس طی براي کنترل س

وش رتوان از کنترل غیرخطی براي کنترل سیستم غیرخطی استفاده کرد. و در روش دوم می سیستم استفاده کرد

ــتم خطی تبدیل   خطی ــیس ــتم غیرخطی را به یک س ــیس ــازي فیدبک یک س هاي کنترل خطی کند و روشمیس

  .)Mahmud et al. 2014( کار برده شوندوانند براي پایداري سیستم کلی بهتمی

  ضرورت انجام پژوهش 1-2

است. ه تر شدهاي قدرت با اهمیتپیچیدگی سـیستم علت افزایش اندازه، تغییر سـاختار و  بهکنترل فرکانس 

ــار ــتم را به تعیین فرکانس و   افزایش فش ــیس ــتم قدرت و قابلیت اطمینان، س ــیس ــادي براي بازدهی س هاي اقتص

بار فرکانس هاي قدرت مدرن، کنترل هاي خطوط به طور همزمان هدایت کرده اسـت. بنابراین در سیستم ششـار 

ته را ر براي تجارت الکتریسیعنوان یک سرویس کمکی در حمایت تبادل توان و ایجاد شرایط بهتنقش بنیادي را به

   .)Bevrani 2014( کندمیبازي

ها هاي فسیلی و افزایش نگرانیسـوخت  شـدن ، همچنین محدود 21ن لکتریکی در قرافزایش نیاز به انرژي ا

ــید کربن و دیگر گازهاي گلخانهدر مورد پیامدهاي محیطی براي کاهش دي ، )Bevrani et al. 2010( اياکسـ

                                                
1  Optimal Power Flow 
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  حال افزایش است.استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر به سرعت در

ــتم قدرت ایجاد هاي جدیديهاي بادي، چالشکار بردن توربینبـه  ــیسـ کرده و پیچیدگی را براي کنترل سـ

کند. تغییر می هاي توربین بادي با نوسان سرعت باداز قبل کرده است. توان خروجی از ژنراتور صنعت برق را بیش

شــود. تاثیر توربین بادي روي رفتار دینامیکی ســیســتم قدرت ممکن اســت این نوســانات باعث تغییر فرکانس می

ــاش ایجاد کند. این تاثیر با توجه به افزایش تولید ت ــخ فرکانس متفاوتی را در حالت وجود اغتشـ ي در وان بادپاسـ

  شود.تر میسیستم قدرت با اهمیت

 مورد بحث واقع شده و قابل عامله در تحقیقات متعددداري و بهینگی براي سـیستم هاي تک ارتباط بین پای

چند عامله جدیدا مورد بررسی  همکاريداراي هاي کنترل فهم هسـتند. اما ارتباط پایداري و بهینگی در سـیسـتم   

حالی که پایداري محلی و پایداري کلی و بهینگی عامل محلی و هاي چندعامله درقرارگرفته شده است. در سیستم

ه مورد ایداري و بهینگی نســبت ببیشــتري بین پ چالش برانگیزهاي بهینگی کلی تیم یکســان نیســتند، ارتباط 

ها نیز باید ایجاد شده باشد. در کنترل همه عامل بر این، همزمانی سراسري حالت شـود. عالوه عاملی ظاهر میتک

یعنی عامل تنها اطالعات خود و  ،شـده باشد ها، هر پروتکل کنترلی باید توزیعاي همکاري چندعامله روي گرافدار

  .)Lewis et al. 2013( هایش را در اختیار داردهمسایه

 آوري شده آسان استکننده متمرکز، تصـمیم گیري زمانی که اطالعات در یک نقطه مرکزي جمع در کنترل

)Planas et al. 2013(.  ــبــاتی متوقف میامــا عملکرد کنترل کننــده متمرکز براي هر ــودخطــاي محــاسـ           شـ

)Del Barrio et al. 2011(  ــت بــه ویژه تحــت و ــدن بــه طور نــاموفقی عمــلجزیرهممکن اسـ         کنــداي شـ

)Katiraei et al. 2005(. ــتراتژي کنترلی   کننده توزیعنترلک ــتند تنها اس ــده زمانی که ارتباطات محدود هس ش

هاي مهاي مقیاس بزرگ، سیستمهم از سیستم هاي مقیاس بزرگ هستند. یک دستهتمممکن در بسیاري از سیس

ــتند که کنترل توزیع ــده میقدرت هس ــودکارکننده فرکانس بهو کنترلتواند در کنترل اتوماتیک تولید ش  برده ش

)Liu et al. 2003( .تواند فرکانس کننده فرکانس تناسبی نمیل تغییرات بار و تولید، یک کنترلکلی، به دلیطوربه

 انددهاستفاده شنیز گیرها یک، انتگرالسیستم را به فرکانس مرجع مطلوب همگرا کند. براي کاهش خطاهاي استات

)Machowski et al. 2011(.  ــتم ــیس ــطح داخلی و خارجی به کارکنترل اتوماتیک س برده  هاي قدرت در دو س

معماري کنند اما این میهاي امروزي عمل تمبی در اغلب سـیس طور مناسـ ها بهکنندهلاند. اگر چه این کنترشـده 
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قیاس م تولید توان سیستم توسطیافته مناسـب نباشد. براي مثال،  هاي توسـعه کنترلی ممکن اسـت در سـیسـتم   

ــانات تولید را افزایش می تاثیر بزرگی از تولید توان تجدیدپذیر ــریع با  اري کنترلدهد. بنابراین به یک معمنوس س

نین ممکن است همچ شود. کنترل توزیع شده سیستم هاي قدرتافزایش ظرفیت میرایی نوسان محلی باال نیاز می

ود یا ها محدکه ارتباط بین زیرسیستمحتی زمانی خود ترمیمییژگی اي شدن و ودر حالت جزیره کنترل مناسـبی 

  .)Senroy et al. 2006, Yang et al. 2006( اند را فراهم کندحتی غیرقابل دسترس شده

ترین مســائل در ســیســتم قدرت اینکه مســائل اقتصــادي روز به روز به یکی از مهمدلیل پخش بار بهینه به

تبدیل شده از اهمیت باالیی برخوردار است. با توجه به باال بودن مصرف سوخت، تولید بهینه توان در هر نیروگاه با 

تی ي توان همراه با مسائل امنیگیرد تا مسئله اقتصادتوجه به هزینه تولید توان در آن نیروگاه مورد ارزیابی قرار می

  درنظر گرفته شود.

هاي اي بار استفاده از سیستمهاي قدرت همزمان با افزایش تقاضـ توجه به رشـد و پیچیدگی در سـیسـتم    با

کننده براي بهبود بیشــتر ســازي پارامترهاي کنترلاســت. هنوز هم تحقیقات روي بهینه هوشــمند ضــروري شــده

دیدي ج سازي تکاملی گوناگونهاي بهینهکننده و شیوهبنابراین، سـاختارهاي کنترل دارد. عملکرد سـیسـتم ادامه   

  .)Sahu et al. 2013( انداد شدهسازي پیشنهبراي مطالعه عملکرد بهینه

ابراین، نکند. بمیهاي کنترل خطی جلوگیريموثر روش معادالت ســیســتم، از کاربرد پیچیدگی و وابســتگی

طور جبري کاربرده شوند. این روش بهباید براي کنترل سـیسـتم به   1فیدبک سـازي هاي غیرخطی مثل خطیروش

کنترل  هايروشکند. پس از آن خطی و قابل کنترل تبدیل میدینامیک یک سیستم غیرخطی را به یک سیستم 

  .)Farmad et al. 2013( برده شودکاربه براي کنترل سیستم تواندخطی می

  اهداف و نوآوري ها 1-3

از  هاي قدرتهاي قدرت باتوجه به گســترش منابع تجدیدپذیر در ســیســتمکنترل بار فرکانس در ســیســتم

هاي ترین دغدغهدلیل مســائل اقتصــادي پخش بار بهینه یکی از مهم اهمیت باالیی برخوردار اســت. همچنین به

                                                
Feedback Linearization 1  
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  مهندسین است.

ــتم قدرت داراي تنامهترین هدف این پایانمهم ــیسـ ــت که عالوه بر ، کنترل بار فرکانس سـ وربین بادي اسـ

شده کننده توزیعشدن این امر از کنترلسـیسـتم به مسـائل اقتصـادي نیز توجه شـده است. براي محقق       پایداري

دلیل غیرخطی بودن معادله چندعامله بهینه که تنها داراي اطالعات محلی اسـت، اسـتفاده شده است. همچنین به  

اند. ، معادله توربین را خطی کردهسازي فیدبکهاي اسـتفاده شـده براي توربین با خطی  کنندهتوربین بادي، کنترل

عامله با شده چندکننده توزیعسیستم و پخش بار بهینه، پارامترهاي کنترل اینرو براي رسیدن به اهداف پایداري زا

  اند.بهینه شده 1هاي خاکسترياستفاده از الگوریتم گرگ

  نامهمرور اجمالی بر ساختار پایان 1-4

نکه ای اغتشــاش در ســیســتم قدرت اســت. باتوجه به بروز فرکانس درصــورتدنبال کنترل نامه به این پایان

پذیر روز به روز درحال گسـترش است، در سیستم قدرت از توربین بادي براي تولید توان  اسـتفاده از منابع تجدید 

  اکتیو استفاده شده است.

دي سرعت ثابت و سرعت متغیر و هاي باها در سیستم قدرت، انواع توربینمفاهیم انواع ناپایداري، 2در فصل 

شــده چندعامله، تئوري گراف، ماتریس الپالســین، هاي توزیعتاثیر توربین بادي روي عملکرد فرکانس،  ســیســتم

ــواري ــتمدش ــیس و مینیمم کردن هزینه،  هاي چندعامله، چگونگی پخش بارهاي همزمان پایداري و بهینگی در س

ــده و معماري آنهاوزیعرمتمرکز و تهاي متمرکز، غیکنندهکنترل ــتفاده از آن و  ، خطیش ــازي فیدبک و علت اس س

شده است. در  به صـورت اجمالی مرور  هاي هوشـمند سـازي و علت اسـتفاده از الگوریتم  هاي بهینههمچنین روش

  اي از مطالعات انجام گرفته شده در گذشته آورده شده است.ادامه پیشینه

هاي کنترل اولیه و که شامل چگونگی کنترل بار فرکانس و حلقه شـده انجام سـاختار کلی روش  3در فصـل  

له شده چندعامهاي توزیع، طراحی سیستمادالت تولید توان در توربین باديهاي سنکرون، معثانویه، مدل ماشـین 

 شـــده چندعاملهکننده توزیعبندي پخش بار بهینه، طراحی کنترلنوع اول و دوم و قضــایاي مربوط به آن، فرمول 

ــازي چگونگی خطی کننـده غیرمتمرکز بهینه، کنترل کننـده غیرمتمرکز، کننـده متمرکز، کنترل بهینـه، کنترل  سـ

                                                
1  Grey Wolf Optimizer 
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 هاي خاکستري وکردن معادله نوسـان توربین بادي و همچنین الگوریتم گرگ فیدبک و اسـتفاده از آن براي خطی 

  ، شرح داده شده است.سازياستفاده شده براي بهینه توابع هدف

ها داده هاي بادي و باسو اطالعات خطوط، ژنراتورها، توربین IEEEباس  30سـاختار سـیستم    4 در فصـل 

 هینهب متمرکزغیرشده چندعامله بهینه، متمرکز، غیرمتمرکز و هاي توزیعکنندهشـده اسـت. همچنین پاسخ کنترل  

اند در دو حالت بدون توربین بادي و با وجود توربین با وجود اغتشاش بهینه شده GWOکه با استفاده از الگوریتم 

  ها مقایسه انجام شده است.کنندهبادي داده شده و بین این کنترل

  نیز نتایج حاصل از این مطالعه و پیشنهادهایی براي کارهاي آینده آورده شده است.  5در فصل 

  

  

  

  

  



 

  

  

  فصل دوم: 2

  پژوهش و پیشینه مبانی نظري

  



10 

  مقدمه 2-1

تحت شرایط عملکرد سیستم است.  فرکانس در مقدار نامی نگهداشتنیکی از مسائل مهم در سیستم قدرت 

ــتم قدرت با   توجـه به وجود منابع تجدیدپذیر از قبیل توان بادي و توان بـا  ــیسـ ــیدي، کنترل فرکانس سـ خورشـ

  هاي جدیدي روبرو شده است.چالش

  ها در سیستم قدرتانواع ناپایداري 2-2

پایداري سـیسـتم قدرت، توانایی یک سـیسـتم قدرت الکتریکی در یک شرایط عملکرد اولیه داده شده براي     

ــیـدن بـه    ــاش فیزیکی قرار گرفتن یـک حالت عملکرد متعادل بعد از رسـ ــودتعریف می درمعرض یک اغتشـ  شـ

)Kundur et al. 2004(. ز:شوند عبارتند اهاي مهمی که باعث ناپایداري سیستم قدرت میپدیده  

 1ناپایداري زاویه روتور .1

 2ناپایداري ولتاژ .2

 3ناپایداري فرکانس .3

ناپایداري زاویه روتور، ناتوانی سیستم قدرت براي حفظ همزمانی بعد از ایجاد اغتشاش است. ناپایداري ولتاژ، 

ــیســتم قدرت براي حفظ ولتاژ  ــیســتم قدرت بعد از ایجاد  هاي ماندگار قابل قبول در همه باسناتوانی س هاي س

ناپایداري فرکانس، ناتوانی ســیســتم قدرت  .)Bevrani 2014( اســتاغتشــاش در یک نقطه تعادل اولیه مفروض 

ــتم  براي حفظ فرکا ــیس ــت. به طور کلی، ناپایداري فرکانس نتیجه یک  در محدوده عملکرد تعییننس س ــده اس ش

نامتعادلی بین بار و تولید اســت و وابســته به هماهنگی ضــعیف تجهیزات کنترلی و حفاظتی، اختصــاص تولید    

  . )Kundur et al. 1985( استنامناسب و نارسایی در پاسخ تجهیزات 

  کنترل بار فرکانس 2-3

کنترل فرکانس یک مسـئله کنترلی مهم در طراحی و عملکرد سـیستم قدرت است و امروزه به علت افزایش   

                                                
1  Rotor Angle Instability 
2  Voltage Instability 
3  Frequency Instability 
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اندازه، تغییرات ساختاري، استفاده از منابع توان تجدید پذیر جدید و نامشخص، قیود محیطی و پیچیدگی سیستم 

  تر شده است.قدرت با اهمیت

غذیه توان توســط ژنراتورهاي متصــل شــده به ســیســتم اســت. انحراف فرکانس نتیجه نامتعادلی بین بار و ت

دهد. در حالی که فرکانس تولید شــده در شبکه بنابراین انحراف فرکانس مفهوم نامتعادلی تولید و بار را نشـان می 

ک یبنابراین مسئله کنترل فرکانس ممکن است به طور مستقیم تبدیل به  ،متناسـب با سرعت دوران ژنراتور است 

کردن یک مکانیزم کنترل خودکار که سرعت ماشین را شود. با اضافه بین ژنراتورنترل سرعت در واحد تورمسئله ک

کند و مقدار ورودي با تغییر خروجی توان مکانیکی براي ردیابی تغییر بار و بازیابی فرکانس به مقدار دریـافـت می  

 شود.نامی تنظیم می

  هاي باديتوربین 2-4

ــتم ــیس ــورتبههاي توان بادي س ــتم  ص ــیس ــیم هس ــرعت متغیر تقس ــرعت ثابت و س ــده اي س    اندبندي ش

)Yazdani and Iravani 2010(.  

  هاي توان بادي سرعت ثابتسیستم 2-4-1

کرون ربکس به یک ژنراتور آسنسـیسـتم توان بادي از یک توربین بادي که به طور مکانیکی از طریق یک گی  

و چرخند، از اینرهاي نسبتا پایین میطور طبیعی در سـرعت هاي بادي بهکیل شـده اسـت. توربین  شـده تشـ  کوپل

دیاگرام  1-2شکل رعت سنکرون به کار برده شده است. سرعت روتور ماشین نزدیک به سگیربکس براي باال بردن 

به  ت، ماشین آسنکروندهد. در یک سیستم توان بادي سرعت ثابیک سیستم توان بادي سرعت ثابت را نشان می

ود. به دلیل شمینس سنکرون ماشین توسط شبکه تحمیلراین فرکاسـتقیم به شـبکه متصل شده است. بناب  طور م

کند، سیستم توان بادي سرعت ثابت براي حفظ پروفیل ولتاژ و اینکه یک ماشـین آسنکرون توان راکتیو جذب می 

ان اند. نوســانات در سرعت باد و توي جبران خودکار شـنت شـده  هابراي اطمینان از عملکرد پایدار مجهز به خازن

  شود.ولتاژ می-شود و موجب نوسانات توانتقل میآسنکرون من توربین به طور مستقیم به ماشین
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  هاي توان بادي سرعت متغیرسیستم 2-4-2

انس د. فرکدهمبناي ماشین آسنکرون را نشان میک سیستم توان بادي سرعت متغیر بردیاگرام ی 2-2شکل 

توان  شاند که همچنین قادر به شارتوان الکتریکی تنظیم شده یک سیستم مبدلوسیله ماشین و سرعت روتور به

  اشین فرکانس متغیر به شبکه فرکانس ثابت است. حقیقی از م

  

  

ین آسنکرون دوسو تغذیه را نشان توان بادي سـرعت متغیر برمبناي ماش  دیاگرام یک سـیسـتم   3-2شـکل  

کند. حریک مدار روتور ماشین را  تنظیم میتوان الکتریکی، فرکانس ت د. در این سـیستم یک سیستم مبدل دهمی

د. کنیمدار روتور ماشین و شبکه را فراهم سویه بین مک تبادل توان دوتوان الکتریکی همچنین ی سـیسـتم مبدل  

ر طوهاش ب. بنابراین فرکانس سنکرونتشده اسور مسـتقیم به شـبکه متصـل    طدر این حالت اسـتاتور ماشـین به  

غیر تواند به خاطر تنظیم فرکانس روتور متشود. از اینرو، سرعت روتور میمیمستقیم توسط فرکانس شبکه دیکته 

  باشد.
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Grid 

 )Yazdani and Iravani 2010(: دیاگرام سیستم توان بادي سرعت ثابت 1-2شکل 

: دیاگرام سیستم توان بادي سرعت متغیر برمبناي ماشین آسنکرون و مبدل توان الکتریکی 2-2شکل 

)Yazdani and Iravani 2010( 
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دهد. اصول عملکرد این دیاگرام یک سیستم سرعت متغیر بر مبناي ماشین سنکرون را نشان می 4-2شکل 

توان الکتریکی، فرکانس  است. سیستم مبدل 2-2شکل سـیسـتم شـبیه به سـیسـتم بر مبناي ماشین آسنکرون      

کند. تفاوت ساختاري بین این سیستم با تحریک مدار اسـتاتور را براي مجاز کردن سـرعت روتور متغیر تنظیم می  

تواند حذف شده باشد اگر یک ماشین سنکرون سرعت سیستم آسنکرون این است که گیربکس در این ساختار می

ــین    ــد. مــاشـ ــده بــاشـ ــتفــاده شـ ــنکپــایین (قطــب بــاال) اسـ ــدهتوانــد از نوع میــدان کنترلرون میسـ                      1شـ

)Yazdani and Iravani 2006( 2یا نوع مغناطیس دائم )Chinchilla et al. 2006( باشد.   

  

  

  

                                                
Controlled-Field 1  
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دیاگرام سیستم توان بادي سرعت متغیر بر مبناي ماشین آسنکرون دو سو تغذیه و مبدل توان : 3-2شکل 

 )Yazdani and Iravani 2010(ه الکتریکی نرخ کاهش یافت
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دیاگرام سیستم توان بادي سرعت متغیر بر مبناي ماشین سنکرون بدون گیربکس و مبدل توان : 4-2شکل 

 )Yazdani and Iravani 2010( الکتریکی
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ــتانداردهاي عملکرد فرکانس،  ــخ به یک نفوذ باال از منابع تجدیدپذیر متغیر مانند توربین بادي، اسـ در پاسـ

ها و پارامترهاي مربوطه ممکن اسـت نیاز به بررسـی مجدد داشته باشند. استانداردهاي عملکرد   همچنین الگوریتم

ــده  مینویـه ایجـاد   کنترلی، معیـاري را براي ارزیـابی عملکرد حلقـه کنترل فرکـانس ثـا      کنـد. مطالعات انجام شـ

د ن بهبودهد که بهبود عملکرد سـیسـتم کنترل فرکانس براي حفظ اسـتانداردهاي موجود الزم است. ای   مینشـان 

الحی براي تولید یک سیگنال کنترل اص پذیرانعطاف تنظیم دقیقکردن یک واحد کنترل تواند به وسـیله اضافه می

  موجود حاصل شده باشد. PI کنندهدر موازات با کنترل

 هاي بادي وهاي قدرت و همچنین به کار بردن توربینذات غیرخطی، افزایش در اندازه و پیچیدگی سـیستم 

ــان روي تاثیرات ــتم قدرت، باعث  ش ــیس ــنتی براي ا رفتار دینامیکی س ــده که کنترل فرکانس س رد یجاد عملکش

  دینامیکی خوب ناتوان باشد.

 هاي بادي سرعتژنراتور توان بادي سرعت ثابت و سرعت متغیر وجود دارد. در توربین به طور کلی دو دسته

به  اتور به طور مستقیمپیچی اسـتاتور ژنر شـود. سـیم  ثابت اغلب از ژنراتورهاي القایی قفس سـنجابی اسـتفاده می  

هاي توربین از طریق یک گیربکس به روتور ژنراتور متصل شده است. بنابراین جاروبک شده است. رتورشبکه متصل

ــی ذخیرهربین میتو ــده در جاروبکتواند انرژي جنبشـ ــتفاده کند و باعث پایداري فرکانس شـ هاي توربین را اسـ

  .)Vittal et al. 2008( شود سیستم به وسیله ایجاد اینرسی چرخان

ــتم از مقدار نامی ــیس ــتاور  اش منحرف میزمانی که فرکانس س ــتم و گش ــیس ــود، ارتباط بین فرکانس س ش

ــی را تعیین   ــخ اینرس ــی ژنراتور القایی، پاس ــتاتور ژنراتور القایی قفسمیالکترومغناطیس  کنند. کوپل قوي بین اس

عت رسـنجابی و سـیسـتم قدرت و لغزش نامی پایین آنها باعث انحراف در سـرعت سیستم و منجر به تغییر در س    

کردن بین سـرعت روتور و فرکانس سـیسـتم باعث افزایش یک پاســخ اینرسی از    شـود. این قبیل لینک دوران می

ــرعت  هايتوربین ــتم می  ثابت هنگام افت فرکانسبادي س ــیس ــود. به طور کلی توربینس ــرعت ثابت، ش هاي س

از  تولید انرژي حاصلدر توانند نوسانات سرعت باد را دنبال کنند، اي دارند اما به دلیل اینکه نمیسـاختمان سـاده  

  .)Lalor et al. 2005( ندهاي سرعت متغیر کارآمد نیستیستممانند س باد
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یمم منجر شود بادي را در سـرعتی که به توان ماکز توربین  ، مبدل)DFIG( 1ژنراتور القایی دو سـو تغذیه در 

ــرعت باد     می خواهد تغییر کند. در میچرخـانـد. بنـابراین فرکـانس خروجی الکتریکی به علت تغییرات آنی در سـ

اشد. تواند به طور مستقیم به شبکه متصل شده باش نمیتوربین بادي سرعت متغیر، ژنراتور به علت کیفیت ضعیف

متصـل به اسـتاتور ژنراتور به شبکه    AC/DC/AC ژنراتورها با اسـتفاده از مبدل  هاي سـرعت متغیر، این در توربین

  اند.متصل شده

  2هاي چندعاملهسیستم 2-5

ت زیع شده اسهاي توها، طراحی پروتکلعامله روي شبکههاي دینامیکی چنداساسی در سیستممسـئله   یک

ــازي ــتم در دریافت براي اینکه حالت که همس ــیس ــند  هاي همه س ــان برس ــمین کنند. در ها به مقدار یکس را تض

  شده توافق کنند.همگامی براي رسیدن به رفتار ها باید روي مقادیر کمعامله، همه سیستمهاي چندسیستم

شــده، مطالعه روي تعامل و رفتارهاي  هاي دینامیکی داراي همکاري شــبکه اهمیت اســاســی ســیســتم   

یله یک وستواند بهت. این شبکه ارتباطی میاطالعات مجاز در شبکه ارتباطی اس ششـان تحت تاثیر شار اشـتراکی 

ــدهعات بین ســیســتممجاز اطال جریاندار طبق هاي جهتها یا لینکگراف با یال ــتم  ها مدل ش ــد. ســیس ها باش

طور هاي ارتباطی تنها بهعات در شبکه. اطالشونداند و گاهی عامل نامیده میهها در گراف مدل شـد صـورت گره به

این  شده باشد،شوند. با این حال اگر یک گراف متصلجا میدر یک گراف جابه واسطههاي بیمستقیم بین همسایه

  کنند.بره شده محلی سرانجام به سمت هر عامل در گراف حرکت میاطالعات مخا

ــتم ــیسـ بین دینامیک عامل و توپولوژي گراف   یجالبهاي ها، تعاملهـاي داراي همکاري روي گراف در سـ

ه توســط ارتباطی وجود دارد. توپولوژي گراف ممکن اســت شــدیدا عملکرد ممکن هر قانون کنترلی اســتفاده شــد

هاي کنترلی باید در ها، همه پروتکلطور خاص، در کنترل داراي همکاري روي گرافکند. به هـا را محـدود  عـامـل  

اش در واســطههاي بیشــده باشــند، که قانون کنترلی هر عامل تنها به دریافت اطالعات از همســایهدریافت توزیع

ــت. اگر توجه کافی هنگام طراحی قوانین کنترلی عامل  ــده اس ــد، توپولوژي گراف مجاز ش ــده باش محلی انجام نش

رائه امکن است رفتارهاي نامناسبی شده روي گراف مهاي شبکهپایدار باشد اما سیستم دینامیک عامل ممکن است

                                                
1  Doubly-Fed Induction generator  
2  Multi Agent Systems 
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ــیله توپولوژي گراف میهاي ارتباطی بهکه محدودیترحـالی دهنـد. د  ــدیدا طراحی کنتوسـ هاي کنندهرلتواند شـ

ــیســتمچالشکند و رفتارهاي پیچیده و زمانی را پیچیده هم ــاهده عامله روي گرافهاي چندبرانگیزي در س ها مش

  افتد.هاي کنترل فیدبک تک عامله، متمرکز یا غیرمتمرکز اتفاق نمیشود که در سیستممی

باطی یک گراف ارت به وسیلهها وابستگی ،عاملههاي همکاري چندو کلی براي سیستمدر کنترل بهینه محلی 

ها بهینگی محلی براي هر عامل و هاي کنترل همکاري روي گرافاند. در سـیستم شـده صـل به هم نشـان داده   مت

ی عامله به خوبهاي تکداري و بهینگی براي سیستمها یکسان نیستند. ارتباط بین پایبهینگی کلی براي همه عامل

ــوند اما ارتباطمیده میفه ــتمنگی دبین پایداري و بهی هاي چالش برانگیزيشـ ــیسـ  هاير کنترل همکاري در سـ

ــود. درحالظاهر می عـامله جمعی چنـد  بهینگی عامل محلی و و همچنین  که پایداري محلی و پایداري جمعییشـ

  .)Lewis et al. 2013( نیز یکسان نیستند بهینگی جمعی

  تئوري گراف 2-5-1

بکه اند. این شارتباطی متصل شدههاي یک شـبکه  وسـیله لینک هاي دینامیکی بها و تعامل سـیسـتم  فتارهر

ــته به گردشهاي جهتبا یال ارتباطی به عنوان یک گراف ــتم  دار وابس ــیس ــود. میها مدلمجاز اطالعات بین س ش

  شوند.اند و عامل نامیده میها در گراف مدل شدهها به عنوان گرهسیستم

�گراف  = (�, � با  (� = {��,… , ها یا وعه از یالمیک مج eاي یا رأســی و گره Nداراي یک مجموعه  {��

,��)به صورت  eهاي بردارها است. المان ,��)است. یال  ��به  ��اند که یک یال یا بردار از مشخص شده (�� از  (��

درجه خروجی  است و ��هاي ورودي به تعداد یال ��وارد شده است. درجه ورودي گره  ��خارج شده و به  ��گره 

هاي ورودي هاي ورودي یک گره، مجموعه یالاست. مجموعه همسایه ��هاي خارج شـده از گره  تعداد یال ��گره 

  اش است.مساوي با درجه ورودي ��از گره  |��|هاي است. تعداد همسایه ��به 

,��)هر گره  ��) ∈ ,��هاي توالی از گرهدار یک است. یک مسیر جهت ���داراي یک وزن  � ��, … ,  مثل ��

(��, ����) ∈ �			� ∈ {0, 1, … , � − متصــل اســت اگر یک مســیر  ��شــود که به گره گفته می �� اســت. گره {1

اکیدا  gشود. گراف فاصله دو گره گفته می ��به  ��ترین مسیر از وجود داشـته باشد. به کوتاه  ��به  ��دار از جهت

,��)هاي مجزاي براي همه گره ��و  ��شده است اگر متصل ��) ∈   شده باشند.متصل �
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شود درجه ها به جز یک گره که گره پایه نامیده میي گرهشده است که همهیک درخت، یک دیاگرام متصل

د. یک گراف کنمیشده که تمام گراف را متصل تشکیل دارت اسپن از یک درخت جهتداخلی یک دارند. یک درخ

دهند. این معادل این است که گفته دار تشکیل ها، یک درخت جهتز یالدرخت اسپن دارد اگر یک زیرمجموعه ا

ی هستند. اگر یک ها قابل ردیابهاي یالکردن پیکانف از یک گره پایه به وسـیله دنبال ها در گراي گرهشـود همه 

شده ر حقیقت، اگر یک گراف اکیدا متصلاسـپن دارد. د شـده باشـد، گراف حداقل یک درخت   گراف اکیدا متصـل 

  ها گره پایه هستند.باشد پس همه گره

  ماتریس الپالسین 2-5-2

ــاختار و ــی ویژگی هاي گراف را میویژگی س ــیله بررس ــته به گراف هاي ماتریستوان به وس هاي معین وابس

. )Diestel 2000, Godsil and Royle 2001( شــودمطالعه کرد که به عنوان تئوري گراف جبري شــناخته می

ــال نمایش داد. یک گراف را می ــتفاده از ماتریس مجاورت یا اتصـ �توان با اسـ = ���هاي داراي وزن ����� > 0 

,��)اسـت اگر   ��) ∈ ���و در غیر اینصـورت   � = به صورت مجموع  �� اسـت. درجه داخلی وزن دارشـده گره   0

    شود:تعریف می Aسطر 

  

2-1(  �� =����

�

���

 

  شود:تعریف می Aام ماتریس  iبه صورت مجموع ستون  ��و درجه خارجی وزن دارشده گره 

  

)2-2(  d�
� =����

�

���

 

هاي محلی گراف هستند. دو ویژگی کلی گراف، بزرگترین فاصله بین درجه داخلی و درجه خارجی از ویژگی

گراف بدون جهت متقارن  یک Aها هستند. ماتریس مجاورت هاي داخلی گرهدو گره در یک گراف و مجموع درجه

�است یعنی  =   است. ��

صورت ریس الپالسـین گراف به  شـود و مات یتعریف م {��} D=diagصـورت  ماتریس درجه داخلی قطري به

L= D-A هاي یک ها مساوي با صفر است. برخی ویژگیي سطرالپالسین مجموع همهشود. در ماتریس تعریف می

پالسین در مطالعه سیستم هاي گراف ممکن اسـت در فرم الپالسـین گراف مطالعه شده باشد. در واقع ماتریس ال  
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  ها روي گراف ارتباطیسیستم 2-5-3

شده باشد که براي رسیدن  ها در نظرگرفتهها یا عاملیک شـبکه ممکن اسـت به عنوان یک مجموعه از گره  

یک گراف داراي یک بردار حالت زمان متغیر  iشود با هم همکاري کنند. هر گره به آنچه که به تنهایی حاصل نمی

,�)اســـت. یک گراف با دینامیک گره  (�)�� ــت که  (� �گره و  Nیک گراف با  gاسـ = [��
� …	��

یک بردار  �[�

ــه        حــالــت کـلـی    ــورت مـعــادـل ــتـنــد کــه حــالــت هـر گـره بــه صـ ــتــنتــاج می) 3-2(هسـ ــوداسـ                                               شـ

)Olfati-Saber and Murray 2004( . 

)2-3(  �̇� = ��(��, ��) 

ــت. در یـک گراف    �� یـک ورودي کنترلی و  ��کـه   �تـابع اسـ = (�, �) ،(��, ��) ∈  ��به معناي اینکه گره ، �

ــد اطـالعــات از گـره    مـی  ــت           ��تـوان ــده اســ ــیــر شــ                                     بـراي اهــداف کـنـتـرل فـیــدبــک بــگـیـرد تـفسـ

)Jadbabaie et al. 2003, Moreau 2005(.  

  شدههاي کنترلی توزیعپروتکل 2-5-4

��صـورت  بهقانون کنترل  = ��(���, ���, … , ����
��شود اگر شده گفته میتوزیع ( < باشد. یعنی  �∀			�

 هاي دینامیکیکنترل سیستم ها دارد.ورودي کنترلی هر گره بسـتگی به تعدادي زیرمجموعه مناسـب از همه گره  

ــده روي گرافتوزیع ــایهموقعیتی که هر گره میها، به شـ هایش تواند براي طراحی کنترل تنها از خودش و همسـ

ــاره می اطالعـات دریـ   ــبکه ارتباطی را نمایش  کند. گراف یکافـت کند اشـ هاي دهد که محدودهمیتوپولوژي شـ

ــتارتباطی بین گره ــده اسـ ــوع همچنین به کنترل چندها ایجاد شـ ــاره می. این موضـ وم کند اما با مفهعامله اشـ

ــتم ــیسـ ــیلــه انجمن علمی کــامپیوتر یکســــان  هــاي چنــدسـ ــتفــاده شــــده بــه وسـ                                                     نیســــتعــاملــه اسـ

)Shoham and Leyton-Brown 2008(.  
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is an appropriate solution. The aim of this thesis is design of optimal distributed multi-

agent controller for frequency control of a power system with variabale speed wind 

turbines. In the distributed controller, each controller is considered as an agent that takes 

feedbak from its bus and neigbouring buses. In this controller as well as load frequency 

control, optimal power flow is considered to minimize generation costs. The system is 

modeled using swing equation of synchronous machines where synchronous generators 

are power production units and synchronous motors are loads. Power generated by wind 

turbines are also modeled by swing equations. Because of nonlinearity of wind turbine 

swing equation, feedback linearization is used for linearizng wind turbine equation. Then 

optimal distributed multi-agent controller parameters are optimized using GWO 

algorithm. Performance of optimal distributed multi-agent controller is compared with 

performance of optimal decentralized controller. Simulation results in SIMULINK show 

that although there is no global information of system in the optimal distributed controller 
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